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   املؤلفمقدمة
 من تطورات يف جمال ه وما تبع1895منذ اكتشاف العامل رنتجن لألشعة السينية يف العام 

ذا التوسع يف هل نتيجةو  ،يف خمتلف نواحي احلياة  مضطرداستخدام التقنيات اإلشعاعية والنووية بشكل
 هلذه  ترتتب على هذا االستخدام قد اليتاالستخدامات النووية عرف اإلنسان املخاطر واألضرار املرتتبة أو

 تعرضه قد يتعرض هلا نتيجة أو اليت يتعرض هلا واألضرار املخاطر أيضا اإلنسان أدرك ، الوقتوبنفس . التقنيات
 ،  وبالتايل فقد سعى اإلنسان لإلشعاع  والصناعيةالناتج عن املصادر الطبيعيةلإلشعاع الطبيعي 

 لنوع ومقدار اإلدراكهذا  . اليت توفر له احلماية والسالمة أثناء استخدام هذه التقنياتاملعدات واإلجراءاتو  لتطوير الوسائل
 اإلشعاع ومصادره بدراسة ماهية ابتداء حثيثة ومتابعة وأحباث دفعة واحدة ولكن بعد دراسات يأتيهذه املخاطر مل 

جة حتمية للتطور والتقدم يف  وكنتي.وسلوكه الفيزيائي ومقدار الضرر الذي حيدثه مع املادة تفاعلهوطرق 
 هإثار واحلد من اإلشعاع وطرق الوقاية من أساليباالستخدام ، كان من الضرورة التطور والتقدم يف 

 اآلثار للحد من هذه واألدوات التشريعات والقوانني والعلوم إجيادومن هنا كان من الضرورة . السلبية
  .اإلشعاعاملرتافقة مع احلاجة امللحة الستخدام 

 اإلشعاع حول األساسية باملعلومات باألمر املعنيني  واجب الفيزيائي يقتضي منه تزويدأنمبا 
 اإلشعاعية الوقاية بأمور وطرق الوقاية منه ، كان حتميا على املعنيني تأثرياته ملعرفة كيفية احلد من وطبيعته

وحتى .  من هذه املعرفةاملرجوةية توظيف هذه املعرفة عمليا وترمجتها فعليا على ارض الواقع لتحقيق الغا
 من تنفيذ مقتضيات ومتطلبات عملهم كان من الضرورة األمريتسنى للمستخدمني واملعنيني هبذا 

 املناسبة من املعرفة النظرية ورفدها باملعرفة التطبيقية والعملية القابلة األرضية توفري لتوفري مصادر املعرفة من خال
توفرت املربرات لذا فقد . لواقع وتوضيح العالقة بني النظرية والتطبيق يف هذا اجملالللرتمجة والتطبيق على ارض ا

  .الكافية للسعي جلمع هذه املعرفة ومن ثم تطبيقها ومن هنا ولدت فكرة هذا الكتاب
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 عن التطورات اليت حدثت وحتدث بالعامل ومن ضمنها التطور مبنأىالعامل العربي مل يكن 
 بوضع -  واهلل املوفق–فقد اجتهدت .  يف خمتلف نواحي احلياةواإلشعاعيةلتقنيات النووية والتوسع يف استخدام ا
 وتطبيقاهتا من واقع التجربة العملية واملعرفة اإلشعاعية للوقاية األساسية ئباديتناول امللهذا الكتاب باللغة العربية 

ية واهليئات العلمية  عن الوكالة الدولية للطاقة الذرالصادرة  اىل املراجع العلمية والتوصيات الدوليةاستناداالنظرية 
 نظرا للشح يف مصادر املعرفة يف هذا اجملال ما هو متبع يف الدول املتقدمة يف هذا اجملال وك املختلفةوالدولية

   .باللغة العربية
 ومن من األساسيةتناول املوضوع من نواحيه النظرية واملعرفية مت  ،يف بداية هذا الكتاب

عملية بشكل يتيح للقارئ الكريم القدرة على تكوين خربة عملية متينة مبنية على األساس احيه التطبيقية والنو
 ومتكاملة تؤدي الغرض املطلوب وهو الوقاية واحلماية من اآلثار ةالعلمي السليم للحصول على نتيجة مرضي

من مقدار التعرض اإلشعاعي غري املربر اجلانبية املرتافقة مع استخدام هذه التقنيات مما يؤدي اىل احلد 
 ملصادر  والطيبلعامة والبيئة  نتيجة االستخدام الصناعيلللعاملني يف جمال التقنية النووية واإلشعاعية 

  . اإلشعاع  أو التواجد الطبيعي هلا
باملعادالت واألمثلة مدعمة   ايضا،يف هذا الكتابمت تقديم املعارف الفيزيائية املتعلقة مبوضوع الوقاية اإلشعاعية 

النظرية والرسوم البيانية والتوضيحية  بشكل حمدث وموضوعي مرتبط بالواقع العملي للممارسات النووية واإلشعاعية 
 اىل وباإلضافة. يف اجملاالت الطبية والبحثية والتطبيقات الصناعية األكثر شيوعا وانتشارا يف وطننا العربي

 ةالتوضيحي مدعمة كذلك بالرسوم البيانية والصور اإلشعاعيةي لواقع املمارسة هذا مت التطرق بشكل مفصل وموضوع
 باإلضافة اىل األمثلة العملية واحللول الواقعية لبعض املشاكل املتعلقة  ذاهتااإلشعاعية ةللممارسالواقع العملي من 

نادا للمراجع الدولية وتعليمات املمارسة املتبعة مبوضوع الوقاية اإلشعاعية وطرق التعامل اآلمنة مع اإلشعاع أثناء املمارسة است
  .يف الدول املتقدمة

   باهللإالوما توفيقي 
  . واهلل واملوفق

  الدكتور املهندس
  . مصطفى حممد عبداملهدي اجملايل
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INTRODUCTION 

 All human beings are exposed to ionizing radiation from natural and artificial 

sources. Exposure to natural radiation arises from both cosmic and terrestrial sources, 

as well as from natural radioactivity in our food and drink.  Throughout history, man 

has been exposed to natural radiation, and it is impossible to decide whether this 

radiation has been harmful or beneficial to the human species.  In contrast, artificial 

radiation sources have only been introduced in the last 100 years and although many 

benefits have been gained from their use (e.g. medical, industrial and agricultural 

uses), it has been determined that exposure to these sources can be harmful to us.  For 

this reason, a system of radiation protection has been developed to protect people from 

unnecessary or excessive exposure to ionizing radiation.  As the effects of ionizing 

radiation are better understood, this system is updated to ensure the best possible 

protection for both radiation workers and for members of the general public. 

In general, radiation protection is defined as the science and practice of 

limiting the harmful effects to human beings from radiation, whether from natural or 

artificial radiation sources, in medicine, research, general industry, and installations 

of the nuclear fuel cycle. Therefore, radiation protection is a term applied to concepts, 

requirements, technologies and operations related to the protection of people (radiation 

workers, members of the public, and patients undergoing radiation diagnosis and 

therapy) against the harmful effects of ionizing radiation. It has its origins early in the 

twentieth century.  

The benefits of radiation were first recognized in the use of x-rays for medical 

diagnosis, soon after the discoveries of radiation and radioactivity. The rush to exploit 

the medical benefits led fairly soon to the recognition of the other side of the coin, that 

of radiation-induced harm. In those early days, only the most obvious forms of harm 

resulting from high doses of radiation, such as radiation burns, were observed and 

protection efforts focused on their prevention, mainly for practitioners rather than 

patients. Although the issue was narrow, this was the origin of radiation protection as 
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a discipline. Over the middle decades of this century, it was gradually recognized that 

there were other, less obvious, harmful radiation effects such as radiation-induced 

cancer, for which there is a certain risk even at low doses of radiation. This risk cannot 

be completely prevented. It can only be minimized. Therefore, the overt balancing of 

benefits from nuclear and radiation practices against radiation risk, and efforts to 

reduce the residual risk, have become a major feature of radiation protection. 

In general, many health and science professionals require a basic 

understanding of radiological safety principles, even and particularly if they are not 

specialists in radiological health, in order to protect themselves from the harmful 

effects of the ionizing radiation, or to minimize this effect when the risk cannot be 

completely prevented. Therefore, Radiation Protection – Principle and Applications 

text book in Arabic is designed for this purpose as well as a resource for safety 

personnel who also handle radiation safety duties. It is a text of the basic concepts 

needed in broad-based protection programs, with real-world examples and practice 

problems to demonstrate principles and hone the worker skills.  

Since there is a limitation of the radiation protection books in Arabic language 

and a much-needed working resource for health physicists and other radiation 

protection professionals in the Arabic world in light of wide spread of radiological and 

nuclear application in the Arabic countries, this text book presents clear, thorough, 

up-to-date explanations of the basic physics necessary to address real problems in 

radiation protection as well as the basic standards in real practice that are based on 

international recommendations for safe practice. Designed for Arabic readers with 

limited as well as basic science backgrounds it emphasizes applied concepts and 

carefully illustrates all topics through examples and figures as well as practice 

problems in radiation protection.  

This book describes the origins and properties of the different kinds of ionizing 

radiation, its detection and measurement, and the procedures used to protect humans 

and the environment from its harmful effects. Many practical, numerical examples are 

worked out with provided data, tables, and graphs. Descriptions of basic physical 

principles demonstrate their practical applicability and problem-solving potential. 

Moreover, this book also describes and deals with the code of the safe practice in 
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radiation applications such as diagnostic radiology, nuclear medicine, radiotherapy, 

industrial radiography, radiation protection standards and programs, environmental 

radiological assessment, safe transportation of radioactive materials and radioactive 

wastes.  

 

 Mustafa Mohamed Majali, 

 PhD, Nuclear Engineering.   
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  الفصل األول
  الذرة و املادة

  

  :الذرة

وى معظـم  نواة حتعلى كل ذرة حتتوي و ,تتكون املادة من وحدات متناهية يف الصغر يطلق عليها اسم الذرات   
  .و النواة حماطة بعدد من اإللكترونات تدور حوهلا يف مدارات حمددة. اوزهن

  
)10(قطر الذرة حوايل    يبلغ 10 m−   ،10(يبلغ حوايل    قطر النواة ف   نصف أما( 15 m− ،   قطر النواة على   ويعتمد

  :  املعادلة التاليةحسب الوزن الذري للعنصر باستخدام هميكن حسابو  ،الوزن الذري للعنصر
3/1

0 ArR =  
  :حيث

 A :الوزن الذري للعنصر    

mr و 15
0 103.1   .وميثل قطر النواة االبتدائية =×−

، ومن مالحظة مقدار الفرق      الحظ بان قطر النواة يزداد بزيادة الوزن الذري للعنصر        نمن املعادلة السابقة    
سيم قبـل حـدوث     اجل عدة ذرات من قبل       ذرة أو   فانه هناك احتمالية أن يتم اختراق       ، بني قطر النواة وقطر الذرة    

  .لك أو ما شابه ذ مباشرتصادم
 بان معظم القيم املعروفة عن حجم النواة هي نتيجة التجارب اليت متت علـى             ،    ومن اجلدير بذكره هنا   

)103.2/( تبلغ nρ وان كثافة النواة .)1( كما هو مبني بالشكل  التشتت لاللكتروناتعملية 317 mkg×.  
  :النواة
مها الربوتونات  والنيترونات حيث أن الربوتـون        ،   مات املتناهية يف الصغر   حتتوي النواة على نوعني من اجلسي      
C19106.1( مقدارها    يبلغ موجبةشحنة  حيمل   إمـا    ، وهي تعادل قيمة الشحنة السالبة اليت حيملها اإللكترون       ) ×−

يف املوجودة  وي لعدد اإللكترونات    عدد الربوتونات يف النواة مسا    ). حمايد الشحنة ( شحنة    أي النيترون فانه ال حيمل   
  .للذرة  يبقى على االتزان الكهربائي األمروهذا،  بالنواة يف املدارات احمليطة  هذه االلكتروناتالذرة وتدور
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  .نتائج التشتت االلكتروين): 1(الشكل 

 ليكونا معا به  حتمابط سريتإلكترون هناك ه سيكونفعلى سبيل املثال لو افترضنا وجود بروتون وضع يف غرفة، فان
 وستبقى القوة يف هذه احلالةيتفاعل لن وضع نيترون لوحدة فأنة  رضناتفا، أما لو  اكهربائيذرة مستقرة ومتعادلة 

 ضمن اجملال املتاح له الوحيدة املؤثرة علية هي القوة نتيجة الطاقة اليت سيكتسبها حرارياً فقط وسيتحرك هذا النيترون
 مث ينحل بعد ذلك اىل بروتون موجب الشحنة  ،نيترون ذو طاقة حرارية فقطال  هذاسيكونوذه الطاقة هل نتيجة

  :يلي سالب الشحنة كما وإلكترون
epn −+ +→  

 بوجود اإللكترون كهربائيا ذرة مستقرة ا نواة ليكون مااىل بروتوناالنضمام  ه ميكنكهربائياولكون النيترون مستقر 
  .ربوتون والنيترون يف هذه احلالة جسيماً واحداً يدعى النيوكلونوميكن اعتبار ال

  
الربوتون (هو عبارة عن عدد اجلسيمات املوجودة داخل النواة         الذي   الذري و  اوزهنلذا تعرف الذرة دائما ب    

) (وكذلك تعرف بالعدد الذري   ) والنيترون   NumberAtomic        ـ والذي هو عبارة عن عدد الربوتونات يف  واةالن
 يف   يعرف بعدد الربوتونات يف نواته وال يوجد عنصـرين          فأنة  العنصر  أما . يف الذرة  الذي يساوي عدد اإللكترونات   

 ولكن ميكن أن يوجد العنصر بعدة أوزان ذرية وليست إعداد ذرية وىف هذه احلالة               ، هلما نفس العدد الذري    الطبيعة
خمتلفة يف عـدد    لكنها  النظائر متساوية يف عدد الربوتونات و     وهذا العنصر     أو نظري     Isotopes)(  بالنظائر تسمى

  .النيترونات
واستنادا لعدد الربوتونات والنيترونات يف نواة العنصر ميكن أن تصنف الذرات باإلضافة اىل ما ورد أعاله                

ة يف عدد الربوتونات فأهنـا  يف حالة وجود ذرتني متساويني يف عدد النيترونات وخمتلف  : اىل عده أصناف منها ما يلي     
أما يف حالة وجود ذرتني هلما نفس العدد من اجلسيمات داخل النواة وعدد خمتلـف               . Isotones)( تدعي بالوتري 

ان يف عـدد الربوتونـات      تأما يف حال وجود ذرتـني متسـاوي       . Isobar)( من الربوتونات فأهنا تدعي باملتكتلة    
ويف هذه احلالة تكون الذرات متماثلة متاماً       ،   Isomers)( ات فأهنا تدعى بالعناصر االيسومريه أو املتجزئة      والنيترون
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يف احلالة االنتقالية والزينـون       Xem131أال أهنا ختتلف يف مستوى الطاقة لكل ذرة ومثال على ذلك عنصر الزينون              
Xe131  11[ يف احلالة االعتيادية[.  

  
 مع بعضهما فان كل واحد منهما سيتنافر مع األخر لوجود شحنة موجبة على              بروتوننيلو افترضنا وضع    

يكون مـن   كليهما وستكون قوة التنافر كبرية على هذه املسافة الصغرية اليت جتمعهما داخل النواة ويف هذه احلالة                 
  هلمـا  الكترونيني لتصبح ذرة بانضمام     فانه من املمكن مجعهما    امعهم، ولكن لو مت وضع نيترون        ا مع  مجعهما الاحمل

He3 ذات وزن ذري يساوي ثالث وحدات ذرية تدعي ذرة لتصبح ذرة
 احلصول  أو صعوبةمع مالحظة استحالة 

وبالتايل فان وجود النيترون يف النواة قام بعمل رابط بني الربوتونني املتنافرين             ]11[ ملستقرةيف احلالة ا   He2على ذرة   
أما إذا قمنا بزيادة عدد الربوتونات فستزداد       .  معاً ضمن قطر النواة وهذه الرابطة تعرف بطاقة الربط النووي          اوأبقهم

 وهي يف هذه احلالـة       إلجياد التوازن  دة يف املادة الرابطة   قوة التنافر الكهربائي بني الربوتونات لذا سيتطلب األمر زيا        
النيترونات أي سيتم إضافة أعداد اكرب من النيترونات لتوفري طاقة الربط الالزمة للتغلب على قـوة التنـافر بـني                    

  .  الربوتونات

)103.1(من املعادلة    153
1

mAR عنصر الذي   جند أن قطر النواة يتناسب طردياً مع الوزن الذري لل          =×−
هو عبارة عن عدد الربوتونات والنيترونات يف النواة مع احلفاظ على القطر واملسـافة للنـواة ضـمن حـدود ال                     

)10( 15 m− وهذا يتطلب بالتايل وجود قوة نووية للربط بينهما وهذه القوة توفرها النيترونات.  
 يكون عـدد    20لعدد الذري الصغري الذي يقل عن       ومن اجلدير ذكره هنا بأنة يف جمموعة العناصر ذات ا         

 زيادة يف عدد النيترونات بالنسبة لعدد الربوتونات         ان هناك  الربوتونات مساوي لعدد النيترونات مث بعد ذلك يالحظ       
وذلك من اجل حمافظة النواة على استقرارها النووي بزيادة طاقة الربط النووي يف النواة  والتغلب على قوة التنـافر                    

لناجتة عن زيادة عدد الربوتونات باإلضافة إىل طبيعة التوافق الزوجي والفردي لعدد النيترونات والربوتونات حيـث    ا
االرتبـاط  عملية   ذوات العدد الفردي ويفسر ذلك ب       االنويه  استقرارا من  أكثروجد بان االنويه ذات العدد الزوجي       

كلما  عدد النيترونات يف  زيادة  ال  مقدار  يبني الذي )2 (الشكلالطبيعي بني الربوتون والنيترون زوجياً وهذا موضح ب       
  . ]118[ زاد عدد الربوتونات يف النواة

  :اإللكترونات
  مرة 1840  مبقدار اإللكترونات عبارة عن جسيمات متناهية يف الصغر وتكون اصغر من كتلة الربوتون            

 سالبة مساوية يف املقدار للشحنة اليت حيملها        ةئيكهرباوحيمل اإللكترون شحنة    ،   حول النواة     االلكترونات ، وتدور 
، ويف   وحبسب نظرية بور فان اإللكترونات تدور حول النواة يف مدارات حمددة دون انبعاث طاقة منـها               .الربوتون

 طاقـة لل انبعاث أو امتصاص      هذا االنتقال  حالة حدوث انتقال لإللكترون من مدار اىل أخر فأنة جيب أن يصاحب           

XA
Z

N 

Mass number = A=Z+ N

Atomic number = Z

=Neutron number
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طاقة هذا الفوتون مساوية لفرق الطاقة بني املدار األصلي واملدار الذي مت االنتقال             تكون  وون ضوئي   على شكل فوت  
 متييز نوع الذرة من خالل الفوتون       ميكنه  هذه  االنتقال  عملية نتيجةوبالتايل فان الطيف الضوئي املعني املنبعث       . إلية

   .املنبعث منها

  
 كلما زاد عدد  تالربوتونا اىل عدد النيتروناتناصر يبني زيادة نسبة عدد منحىن االستقرار لذرات الع: )2(الشكل 

  . يف النواةتالربوتونا
)(ويف حال انتقال اإللكترون من مدار ذو طاقة ابتدائية         iE      اىل مدار أخر ذو طاقة تساوي )( fE   فأنـة 

  :أو املمتص رياضياً باملعادلة التاليةميكن التعبري عن طاقة الفوتون املنبعث 
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fi EEhv −=  
fiمن املعادلة السابقة نستنتج بأنة يف حالة كانت   EE  وتؤدي اىل فان طاقة الفوتون متتص من قبل اإللكترون >

fi أما يف حالة انتقال اإللكترون اىل مستوى الطاقة األعلى EE  فهذا يعين انتقال اإللكترون اىل مستوى طاقه <
  .)3( كما هو مبني بالشكل يتم انبعاث فوتون ذو طاقة مساوية لفرق الطاقة بني املداريناقل و

 
 .أخر من مدار اىل مدار اإللكترونانتقال ): 3(الشكل 

  :القياسات الذرية

كيفية وجود الذرات وعددها    ب  اجليد فة واإلملام من البديهي لدارس الوقاية اإلشعاعية والفيزياء الصحية املعر         
)' (  فـان  لذا. بالشكل االعتيادي أو عدد وطاقة اجلسيمات داخل انويه هذه الذرات          numbersAvogadro  و 

 باإلضافة اىل وحدة اإللكترون فولت اليت تستخدم للتعبري عن ،عترب من أساسيات هذه املعرفة  توحدات الوزن الذري    
  .ت واإلشعاع املنبعث خالل عمليات حتول الطاقة والوزنطاقة اجلسيما

)' (عدد افوجادرو  numbersAvogadro:  

 م اقترح العامل اإليطايل افوجادرو بـان عـدد          1811يف بدايات القرن التاسع عشر وبالتحديد يف العام           
 ليتر على   22.4136جم يبلغ   م وزن جزيئي واحد حيتل ح     راجزيئات الغاز صغرية بالنسبة للمسافة بينهما أي أن غ        

 ذرتني أو    من  املركب مكون  ئوان جز ) زئبقال  من  ملم 760 درجة الصفر املئوي وضغط جوي    (الظروف املعيارية   
وان حجم غاز معني على درجة حرارة وضغط منتظم حيتوي نفس العدد مـن الـذرات أو                 ،   ببعضها مرتبطة   أكثر

 لتحديد عدد الذرات املوجودة يف وزن جزيئي معني وبالتـايل           أ كمبد فتراض األخري مت اآلخذ به    وهذا اال . اجلزيئات
23100221367.6 يف املول الواحد من املادة يساويفان عدد الذرات    .مول /  ذرة×

 على عدد   1.1%ة   والذي تبلغ نسبة تواجده يف الطبيع       C13 ون من الكرب  g1.0فعلى سبيل املثال فان     
1910515.5 تساويالذرات    12.0107الوزن مقسوماً علـى ( g1.0 يف وزن ت ذرة وذلك بإجياد عدد املوال   ×

  .التايلالتوضيحي ويف هذا السياق نورد املثال . مضروبا يف نسبة تواجده مضروبا يف عدد افوجادرو) غم لكل مول

  :مثال

 ؟  2CO  من الكربون لتكوين ثاين أكسيد الكربون      g0.3  كم عدد الغرامات من األوكسجني الالزمة لالحتاد مع       
 من غاز ثاين أكسيد الكربون ستتشكل علـى         اللترات من ثاين أكسيد الكربون سيتشكل ؟ وكم عدد          ئوكم جز 

  ملم زئبق؟760ئوية وضغط جوي  درجة م25درجة حرارة 
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لكربـون  كل ذرة من ذرات الكربون ستتحد مع ذرتني من األوكسجني ومبا أن كل مول مـن ا                : احلل
 مـن   g0.32 ، فأننا حنتـاج   2 مضروب يف    من األوكسجني  g0.16 تحد مع ت من الكربون س    g0.12 حيتوي

  وزن مـن ىلاسنحتاج   من الكربون فقط فأنناg0.3من الكربون، ومبا انه يوجد     g0.12ني لتتحد مع    األوكسج
  :  يساويأألوكسجني

22
0.832

12
3

OO gg =×  
 فان عدد اجلزيئـات الـيت       عدد افوجادرو مضروبا يف    12/3فانه سيكون    2COأما عدد اجلزيئات من     

  :حتسب كما يلي 2COسنحصل عليها من 
2323 10505.110022.6

12
3

×=××  
 لتر فان عدد    22.4136ومبا أن كل مول من املادة حيتوي على عدد افوجادرو من الذرات فيه وحيتل حجم يبلغ                 

2310505.1 يساوي من اجلزيئات   :يساوي حجم غلسيش   ×

l42.5
10022.6
10505.14136.22 23

23

=
×
×

×  
 وضغط جوي معياري فان حجم الغاز       298Kدرجة وتساوي    25  تبلغ   ةرا الظروف املعيارية ومبا أن درجة احلر      ىعل

  :سيزداد مبقدار
lL

K
K 92.542.5

273
298

=×  

  :وحدات الوزن الذري

 ته ومت تسـمي   C12 لوزن ذرة الكربـون   نظراً للصغر املتناهي لوزن الذرة مت تعريف الوزن الذري بالنسبة             
 من وزن ذرة الكربون الطبيعي أي أن مول         1/12 تعريفها على أهنا تساوي      مت واليت   )AMU(بوحدة الوزن الذري    

ادرو ومن هنا نستطيع من خالل عدد افوج      .  وحدة وزن ذري   12 غم يساوي    12واحد من الكربون حيتوي على      
 غم من الكربون تساوي مول واحد واملول الواحد حيتـوي  12بان تنا  أن جند الوزن الفعلي لذرة الكربون من معرف       

غم لكل مول من الكربون مقسومة على عدد افوجـادرو  12على عدد من الذرات مساوي لعدد افوجادرو أي أن  
  :يعطينا وزن ذرة الكربون كما يلي

atomg
molatom

molg /1099926.1
/100221367.6

/000.12C 23
23mass

−×=
×

=  
ا الوزن يكون حصيلة جمموع وزن  ستة بروتونات وستة نيترونات أي انه جمموع اثنـا عشـر جسـيم ذري                     وهذ

 حنصل على قيمة الوزن الذري لكل جسيم والذي يساوي وحـدة وزن ذري              12وبالتايل بقسمة هذا الوزن على      
  :واحدة

gAMU 24
23

1066.1
12

1099926.11 −
−

×=
×

=  
g2410672623.1 مة قريبة جدا من الوزن احلقيقي للربوتون أو للنيترون حيث تبلغ           وهذه القي   للربوتون واليت   ×−
g2410674928.1  وحدة وزن ذري  و     00727647.1تساوي  وحدة  008664923.1  للنيترون وتساوي  ×−

  . وزن ذري
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  : اإللكترون فولت
تعرف علـى أهنـا      ، و  مة يف توصيف طاقة الذرة وجسيماهتا ووحدة اإللكترون فولت        من الوحدات امله    

. مقدار الزيادة يف الطاقة احلركية للجسيم مبقدار وحدة واحدة عندما يتسارع يف فرق جهد مقداره فولت واحـد                 
  :وبناء علية فان اإللكترون فولت يساوي

VqeV ×=  
  . فرق اجلهدV و شحنة اإللكترونq و  فولت إلكترون eVحيث 

JVCeV 1919 106.11106.1 −− ×=××=  

  
  :مثال

 كيلو فولت فما هي طاقة فوتون األشعة السينية املتولـد نتيجـة             120 ته أنبوب أشعة سينية فرق اجلهد بني قطبي      
  القطب املوجب املصنوع من مادة التنجستون ؟ باصطدام اإللكترون املتسارع 

   فرق اجلهدمضروبا يفشحنة اإللكترون  = eV طاقة الفوتون املتولد باإللكترون فولت :احلل
JCVhv 1419 1092.1106.1120000 −− ×=××=  

  :القوة والطاقة يف الذرة

وهـذه  ) املكان والطاقة والشغل وغـرية    (   تتحكم بديناميكية  املادة    ة رئيس  قوى يوجد يف الطبيعة أربعة     
حتول وانبعاث املواد املشعة والقوة الكهرومغناطيسية وقوة الربط النـووي           هي قوة التجاذب بني الكتل وقوة        ىالقو

فطاقة اجلسيم يف الذرة تعتمد على قوة التجاذب الكهربائي بني الشحنة املوجبة الـيت              . بني اجلسيمات املكونة للنواة   
وة الربط النووي اليت تكون كبرية      النواة وق بحيملها الربوتون والشحنة السالبة اليت حيملها اإللكترون يف املدار احمليط           

أمـا  . مبا فيه الكفاية للتغلب على قوة التنافر الكهربائي بني الربوتونات اليت حتمل الشحنات املوجبة داخل النـواة                
 قـوة ضـعيفة   باإلضافة اىل،  نظرا لصغر الكتلبالنسبة لقوة التجاذب بني األجسام فتأثريها معدوم لصغر هذه القوة   

  .[11]انتقال املواد املشعة من مستوى طاقة اىل مستوى أخرمصاحبة لعملية 
 الربوتـون والنيتـرون أو أي مـن         -القوة املثرية واألقوى هي قوة الربط النووي بني جسيمات النـواة              

علـى قـوة   ة للتغلب ياف وهي كبرية مبا فيه الك  اتمركباهتما وهذه القوة ال تتأثر بقوة التنافر أو املسافة بني الربوتون          
 تتواجد داخل حدود النـواة وال       وهياقوي حبوايل مائة مرة من القوة الكهرومغناطيسية        وقوة الربط النووي    . لتنافرا

 تتواجد بني اجلسيمات املشحونة حيثما وجدت        فهي أما القوة الكهرومغناطيسية  . يوجد هلا تأثري خارج هذه احلدود     
  :ات املشحونة وميكن التعبري عنها رياضياً كما يليوهذه القوة تتناسب عكسيا مع مربع املسافة بني اجلسيم

2
21

2
21

4 r
qq

k
r
qq

F
×

=
×

=
πε

  

  :حيث 
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22
9

.
109

Cm
NK ×=  

وتعرف هذه العالقة بقانون كولوم والقوة الناجتة تسمى أيضا بقوة كولوم بني الشحنات سواء كانت قوة تنـافر أو                   
  .قوة جتاذب

 قوة الطرد املركزي نتيجة     ىلاتربطه بالنواة بقوة جتاذب باإلضافة      اإللكترون يف املدار هلذه القوة اليت       خيضع  
  : تساويrF دورانه يف مدار حول النواة وقوة الطرد املركزي

r
mvFr

2

=  
  :حيث

 v       سرعة اإللكترون يف املدار و m  ن و  كتلة اإللكتروr   يوضح هـذه القـوي     ) 4 (نصف قطر املدار والشكل
  .املؤثرة على اإللكترون يف املدار

 قوة التجاذب الكهربائي تكون مساوية لقـوة الطـرد          أن إي يف املدار يكون حبالة اتزان       اإللكترونيف حالة وجود    
  : ميكننا التعبري عن ذلك كما يليأواملركزي 

2
0

22

4 r
Ze

r
mvF lcentripeta πε

==  

  :  تساويT أن طاقة احلركة مباو

r
ZemvT

0

22

82 πε
==  

  : تساويUوطاقة الوضع 

r
ZeU

0

2

4πε
−

=  

  : وجبمع طاقة احلركة وطاقة الوضع حنصل على  الطاقة الكلية تساوي طاقة الوضع والطاقة احلركيةأنومبا 

r
Ze

r
Ze

r
ZeUTE

0

2

0

2

0

2

848 πεπεπε
−

=
−

+=+=  

 علـى    موقع اإللكترون  يعتمدو موقع اإللكترون    الذي يبني رة على اإللكترون و    القوى املؤث  )4(يوضح الشكل   
عدة عوامل تتم معاجلتها من خالل ميكانيكا الكم ولكن نود اإلشارة هنا بان اإللكترون يف املدار له مستوى معني                   

حسب نوع الـذرة    وحمدد من الطاقة ولكل ذرة من الذرات مستويات حمددة من الطاقة تتواجد فيها اإللكترونات               
 إلكترونبأعداد معينة وحمددة وميلك كل حبيث تتوزع هذه اإللكترونات يف املدارات احمليطة بنواة الذرات   ،   هاوعدد

  . طاقة حمددة يف مداره

  :مستويات الطاقة يف الذرة والنواة

ـ               ركـة   احل ةلو افترضنا وجود كتلة ساكنة على مستوى سطح األرض، فستكون هذه الكتلة مستقرة وطاق
، فإذا رمينا هذا اجلسم يف بئر فانه سيستقر يف القاع مكتسبا بذلك طاقة وضع سالبة                 كون صفر توطاقة الوضع هلا س   

مكـان  اىل  سطح األرض وعكس ذلك إذا قمنا برفع هذا اجلسم          اىل   واعادته ه طاقة معينة لرفع   اىلأي إنه سيحتاج    
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 سطح ىلاي انه سيعطينا الطاقة اليت مت منحها له يف حال عودته           مرتفع فأننا يف هذه احلالة نكسبه طاقة وضع موجبة أ         
األرض مرة أخرى أي أن هذا اجلسم كان جسماً حرا على سطح األرض غري مدان أو مدين بطاقة على اإلطـالق                     

  .بوضعه الطبيعي
  

  
  . يف املداراإللكترونالقوة املؤثرة على ): 4(الشكل 

، فاإللكترونات يف مدارات الذرة مدانة مبقـدار مـن            الذرة والنواة خيتلف عن وضع اجلسم احلر       الوضع يف 
 طاقة معينة حسب املـدار      اىلالطاقة حسب املدار الذي تتواجد فيه كما حال اجلسم يف البئر ويف هذه احلالة حتتاج                

تعطي طاقة على شكل إشعاع فوتوين يف  مدار أعلى أو لتصبح حرة وعكس ذلك فأهنا س       اىلالذي تتواجد فيه لترتفع     
يبقى يف مكانة ما مل يتم حصوله على الطاقة و ارتباطاً أكثر وبالتايل أكثر مستويات أدىن لتصبح مدانة     اىلحال نزوهلا   

ويف هذه احلالة فان اإللكترون يكون حراً حبال عدم         .  مدار أعلى أو ليتحرر بالكامل     اىلالالزمة لينتقل من هذا املدار      
أما عند ارتباطه يف نواة الذرة فانه يكون مدان هلا بالطاقة مقابل هذا             بأي طاقة   يكون غري مدان هلا     ذرة و تباطه بال ار

أي أن طاقة اإللكتـرون يف      . مقدار الطاقة اليت يدين هبا اكرب         النواة كلما كان   اىلاالرتباط وكلما كان املدار اقرب      
6.13)/(   تساوياملدار واليت يدين هبا نتيجة هذا االرتباط 22 nZ−  حيثZ  عدد الربوتونات يف النـواة و n 

 حسـب معادلـة     رقم املدار الذي يوجد فيه اإللكترون وكلما ازداد رقم املدار كلما قلت طاقة ارتباطه يف النـواة                
  .االرتباط هذه
مدار ابعد لتسـديد    اىل   طاقة لرفعة من مدار قريب للنواة        اىلن سيحتاج   ا سابقا فان اإللكترو   أوضحنوكما  

 وتكون  مدار اقرب للنواة فانه سيعطى طاقة     اىل   نزوله من مدار ابعد      دالطاقة اليت يدين هبا والعكس حيدث عن      مقدار  
 ال وجود مكان هل    املدارات األقرب للنواة ويف حا     دائما  وحتتل اإللكترونات  ، على شكل إشعاع فوتوين    هذه الطاقة 

 n=1لمـدار   ل  واحد رقمال وأعطى   Kمت تسمية املدار األقرب للنواة باملدار       و .غري حمتل من قبل اإللكترون أخر     
 والـذي   الكترونات 8عته   وس L أعطى الرمز    2 واملدار الذي يليه رقم      إلكترونني تساوي اإللكترونات    من وسعته

ونفس هذا املبدأ ينطبـق   . [139]  حبسب مبدأ باويل   22n وهكذا تكون سعة املدار القصوى        إلكترون 18يليه سعته   
 أن الطاقة الناجتة عن إعادة ترتيب النيترونات والربوتونات داخـل النـواة              حيث أيضا على اجلسيمات داخل النواة    

-e  

+Z 

F centripetal 
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نبعث من النواة أو على شكل أشـعة        ي على شكل جسيم     تؤدي اىل انبعاث هذه الطاقة    الطاقة األقل   الختاذ مستوى   
  .لتغريات يف مستويات الطاقة داخل النواةلنتيجة  منبعثة فوتونيه

  

  
  

 بان الطاقة واملادة متكافئتان وذلك إلمكانية حتوهلا من شكل اىل أخر من مادة اىل طاقة أو                 ناينشتايلقد اثبت   
  : هذه العالقة على الشكل التايلناينشتايطاقة اىل مادة وقد أوجد من 

2
00 cmE =  

  .  سرعة الضوء بالفراغcقيمة الطاقة للمادة حبالة السكون و  0Eحيث 
 الـذي مت    eV)(  فولـت   اإللكترون دةونظراً لصغر هذه القيمة يتم التعبري عن هذه الكمية من الطاقة بوح             
 سابقاً وذلك بتحويل قيمة هذه الطاقة حبساهبا لقيمة الطاقة الناجتة عن حتول وحدة وزن ذري واحدة مضروبة                  هتعريف

  ، MeV931 كل وحدة وزن ذري واحدة تتحول اىل مقدار من الطاقة يساوي             ، وبالتايل فان  مبربع سرعة الضوء    
   . MeV511.0  تساوي فأهناأما قيمة الطاقة املتحولة لإللكترون الواحد إذا ما مت حساهبا

  :طاقة الربط النووي يف النواة 

الطاقة والكتلة وقانون حفظ الطاقة والكتلة تأخذ باحلسبان عند عندما تكون اجلسيمات مرتبطـة بـالنواة،                  
 بشكل منفرد   ا كانت مرتبطة يف النواة من جمموعها إذا مت أخذه         أنسيمات تكون اقل يف حالة      فالطاقة أو الكتلة للج   

  : التايلنحولعلى اأي ميكن كتابتها 
21 mmM +<  

 فأن هناك جزء من كتلة هذه اجلسيمات ستتحول اىل طاقـة       النووي االرتباطوهبذه احلالة فانه عند عملية      
  :عملية موضحة كما يليتنبعث عند حصول هذه ال

)(21 releasedbEMmm +→+  
 

 مقدار الطاقة اليت مت حتررها عند عملية ربط هذه اجلسيمات مع بعضها، وبالنتيجة فأنه ميكن حساب                 bE أنحيث  
 Mواحـدة   ككتلة  ) داخل النواة (طاقة الربط النووية بني اجلسيمات حبساب فرق الكتلة بني اجلسيمات مرتبطة            

nmmmوحساب جمموع الكتل للجسيمات كل جسيم لوحده  ,, وبعد ضرب فرق الكتلة مبربع سرعة الضـوء   21
  :حنصل على قيمة طاقة الربط النووي للنواة ويتم حساهبا كما يلي

2

2
21 )(

mcE
cMmmE

b

b

∆=

−+=  
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 عن عملية ربط جسيمات النواة والذرة مع بعضها وبـنفس           املسئولةتكون هي   ) طاقة الربط النووي  (وهذه الطاقة   
ويف هذا السياق   .  هلذه القيمة لفصل مكونات النواة عن بعضها وتفكيك جسيماهتا         مساويةالوقت فأننا حنتاج لطاقة     

  : نأخذ املثال التايل

  :مثال

   واحد؟ وإلكتروننيترون واحد لى بروتون واحد ويوم واليت حتتوي عر أوجد طاقة الربط النووي لذرة الديت

  :احلل

 AMU00866491.1=و النيتــرون ) وحــدة وزن ذري (AMU00727647.1=  كتلــة الربوتــون    
ريوم و وزن ذرة الديت AMU01648996.2= وجمموع هذه اجلسيمات  AMU00054858.0=واإللكترون 

 =AMU01410178.2   

 AMU00238818.0  =  يسـاوي   للجسيمات الفردية وجمموع الكتل لذرة الديتريوم الفرق بني الكتلة الكلية
  : تساويفان طاقة الربط يف هذه احلالة

MeVMeVmcEb 2246.2502.93100238818.02 =×=∆=  
تشكيل ذرة وهذا املقدار من الطاقة سيتحرر على شكل طاقة فوتونيه عند عملية ارتباط هذه اجلسيمات مع بعضها ل

  . الديتريوم وهي كذلك نفس الطاقة الالزمة لتفكيك الذرة ملكوناهتا األصلية

من هنا ميكننا حساب طاقة الربط النووي لكافة العناصر املوجودة كما انه ميكننا متثيل قيم طاقة الربط بيانيا                    
دة يف منتصف املنحىن هي األقوى      ، والذي نستطيع أن نستنتج منه بان العناصر املوجو        )5(كما هو مبني يف الشكل      

nucleonMeV (ارتباطا مثل عنصر احلديد والنيكل حيث تبلغ طاقة الربط فيهما حـوايل             مليـون   8.8 )8.8/
 والكربون واألوكسجني متتاز بطاقـة ارتبـاط        اهلليومكما انه يوجد ذرات معينة مثل       نيكلون   فولت لكل    إلكترون

 االنشـطارية حظة الذرات   كرب من ذرات العناصر اجملاورة هلا ويف هناية املنحىن ميكن مال          إضافية أو مبعين أخر بطاقة ا     
 ولكـن هـذه     ، ارتباطـاً  أكثرلكنها تكون   و كتلةمثل اليورانيوم والبلوتونيوم واليت تنتج عند انشطارها ذرتني اقل          

  . تصف املنحىنالذرات متلك طاقة ربط اقل من طاقة الربط اليت متلكها العناصر الواقعة يف من

   :Qقيمة 

النوويـة    متثل الطاقة الالزمة ملعادلة التفاعل النووي وهي عبارة عن الطاقة الناجتة عن تغري الرابطـة               Qقيمة    
 التفاعل النووي  أو الطاقة اليت قد حيتاجها لتحطيم ارتباط اجلسيمات النووية ومثال على ذلك التفاعل النووي                  نتيجة
  :التايل

QHnH +→+ 2
1

1
0

1
1  

 موجبة فهذا يعين بان هناك حترر طاقـة نتيجـة           Q متثل مقدار التغري يف الطاقة فإذا كانت قيمة          Qحيث أن قيمة    
  : سالبة فهذا يعين بان التفاعل حيتاج اىل طاقة حلصوله كما هو مبني أدناهQالتفاعل أما إذا كانت قيمة 

nHQH 1
0

1
1

2
1 +→+  
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  . لطاقة معينة حلصوله أو أن يكون قابال إلنتاج الطاقةحيتاج أن جند أن التفاعل أمامن هنا 

  

  .منحىن طاقة الربط النووي مع الوزن الذري: )5(الشكل 
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ƆاǮالفصل ال  
ɄاعȞȉاإل ȓاȊينة والنǘاعات املȞȉاإل  

  :املقدمة

ـ     مه ،   صادر اإلشعاع اىل قسمني رئيسيني    تقسم م  ناعي النـاجتني عـن     ا اإلشعاع الطبيعي واإلشعاع الص
سيمات جل انبعاث    من  يرافقه ما و شكل طبيعي أو بوجود مؤثر خارجي ،       ب النظائر املشعة تلقائيا  ) تفكك(اضمحالل  

 السينية اليت تصدر من     هشعال، باإلضافة اىل ا     كأشعة جاما  ةكهرومغناطيسيبيتا أو أشعه     مثل جسيمات ألفا و   نووية  
  .املدارات احمليطة بالنواة أو نتيجة الصطدام اإللكترونات املتسارعة وتفاعلها مع الذرة

نووي وقـوى التنـافر   هو نتيجة التضارب الشديد بني قوى اجلذب ال، وانبعاث اإلشعاعات من نواة الذرة  
جاما باإلضافة  ثر شيوعا هي انبعاث ألفا وبيتا و       وأنواع االنبعاثات األك   . الذرات غري املستقرة   ةالكهربائي داخل انوي  

) ( اىل عدة أنواع أخرى اقل شيوعا مثل القنص اإللكتروين         CaptureElectron   والتحـول   البزوترون وانبعاث 
  .ألخرى انبعاثاتأل من االداخلي وغريه

 
 

  :Ǖلفا) انȞǤاǫ(اɎƲل 
جسيم ألفا عبارة عن نواة ذرة اهلليوم املكونة من بروتونني ونيترونيني ومتتاز بوزهنا الكبري بالنسبة اىل جسـيم                  

شـحنة   مبقدار يسـاوي   موجبة و   ضعف وزن جسيم بيتا وتكون شحنته      7000 حوايل    جسيم ألفا  بيتا حيث يبلغ  
ويكون التواجد الطبيعي النبعاث    . قصري جدا نظرا لشحنتها وكتلتها     مبدى اختراق    ات هذه اجلسيم  ومتتاز. الربوتونني

بط بني مكونات النواة و هي      ليت تتميز دائما باƳفاض طاقة الر      األثقل من الرصاص وا     ، ألفا يف ذرات العناصر الثقيلة    
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 عندما تنحل   ملثال ذرة عنصر الراديوم فعلى سبيل ا،ا استقرارأكثر ى أخرةبالعادة انويه غري مستقرة وتنحل اىل انوي
 :اىل ذرة عنصر الرادون فأهنا تطلق جسيم ألفا كما هو موضح يف املعادلة التالية

HeRnRa 4
2

222
86

226
88 +→  

  تكون كتلتها اكرب من جمموعأنجيب ) باعثة للطاقة( تكون النواة مشعة جلسيم ألفا أنوحƓ يتحقق شرط 
   : على النحو التايلألفاكتلة النواة الوليدة وجسيم 

  ȭتȲة جسيǕ ȴلفا+  الوليدة النواة ȭتȲة >  ȳɍǕ النواةȭتȲة 
 واملخطط التوضيحي هلـذا      ،  اليت مت توضيحها يف الفصل السابق      Q قيمة    مبقدار وفرق الكتلة يف هذه احلالة سيكون     

  ).1 (االحنالل مبني بالشكل

  
  .ألفاانبعاث دقائق خمطط توضيحي الحنالل ذرة الراديوم و): 1(الشكل 

مـن جسـيمات ألفـا تنبعـث     %  98.8من املخطط التوضيحي الحنالل ذرة الراديوم نالحـظ بـان      
 الراديوم مل تتخلص مـن      نواة ويف هذه احلالة فان      MeV61.4تنبعث بطاقة %  1.2نسبة  و،   MeV79.4بطاقة

جد هذه الطاقة وبالتايل فإهنـا      اثار نتيجة تو  ستي ذرة الرادون تكون بوضع م     كامل طاقتها لذا فان الذرة الوليدة وه      
من انبعاث ألفا سريافقه إشـعاع      %  1.2ستطلق هذه الطاقة على شكل إشعاع أخر وهو أشعة جاما لذا فان نسبة              

  . وهو فرق الطاقة املتبقية من التفاعل MeV18.0 جاما بطاقة
ذات الطاقة العالية تأź بالغالب من انويه مشعة ذات عمر نصف قصري نسبيا حيث انـه  معظم جسيمات ألفا     

 نوتال وهي   -لɊنويه املشعة تعرف بقانون جاجير    عمر النصف    و R توجد عالقة ما بني مدى اختراق جسيمات ألفا       
 يف   ألفا كما هو مـبني      جسيمات لباعثات T فعمر النص عالقة خطية بني لوغارتيم مدى اختراق ألفا و لوغاريتم          

  : أدناهاملعادلة

RbaT lnln +=−  
فإهنا ال تشكل أي خطر إشعاعي ، لذا كما أسلفنا سابقا بان مدى االختراق جلسيمات ألفا صغري جدا 

 اًا من منظور الوقاية اإلشعاعية ال تشكل خطر، لذا فإهن خارجي الن مدى اختراقها ال يتجاوز الطبقة امليتة من اجللد
أال يف حالة دخوهلا اىل داخل اجلسم من خالل البلع أو التنفس أو من خالل اجلروح املفتوحة ويف هذه احلالة فأهنا 
تكون مصدر خطر إشعاعي ينبعث من داخل اجلسم وبطاقة عالية نسبيا تضاعف من اƪطورة الن طاقتها بالكامل 

  . اجلسمستمتص داخل



 15

  :بيتا) انȞǤاǫ(اɎƲل 

 بيتـا   سيمجب  يف هذه احلالة   يدعى،   يتم خالله إطالق إلكترون   انبعاث  بعملية  تقوم نواة العنصر غري املستقرة        
−β     جسيم أخر   نبعاث صفر وشحنته صفر أو بأ     ته جسيم كتل   عبارة عن  النيوترينو  و . مع جسيم أخر هو النيوترينو 

  النيوترينو املضاد اىلباإلضافة β+ وهو عبارة جسيم كتلته مساوية لكتلة اإللكترون وشحنته موجبة     لبزوترونايدعى  
 . كانت ثقيلة أو خفيفة سواء النظائرةوحيدث هذا االنبعاث بعدد كبري من انوي

  
 لعـدد   ا عدد الربوتونـات مسـاوي      يكون  جيب كما أسلفنا يف الفصل األول بأنه حƓ تكون الذرة مستقرة           

ـ لم اƪفيفة مث بعد ذلك يصبح عدد النيترونات اكرب قليال عن عدد الربوتونات ل             االنويةالنيترونات يف     علـى   ةحافظ
 االنويـة  يف   1تغلب على قوى التنافر الكهربائي بني الربوتونات ضمن نطاق النواة وهذه النسبة تبلغ              الترابط النواة و  

 العالقة البيانية الواردة يف الفصل انظر( الثقيلة االنوية يف 1.6 لتصل اىل 20  العدد الذري فيها عناليت يقل اƪفيفة 
 طاقتها علـى شـكل      بالتخلص من ويف حال تغري هذه النسبة تصبح النواة مشعة وتقوم          ،   )2الشكل رقم   -األول

جسيم بيتا ويؤدى هـذا اىل زيـادة عـدد          جسيمات بيتا نتيجة حتول أحد النيترونات الفائضة بالنواة اىل بروتون و          
)1(الربوتونات مبقدار واحد   +Z    عدد   يف  اىل نقص   التحول ترون ويؤدى هذا  ربوتون اىل نيترون و بوز    الأو بتحول 
)1(الربوتونات مبقدار واحد   −Z  الربوتونـات   اىلويكون احتمال انبعاث بيتا اكرب عندما تكون نسبة النيترونـات 

 الربوتونات اقل حيدث انبعـاث       اىل  أي أن نسبة النيترونات    أكثرأعلى وعكس ذلك عندما يكون عدد الربوتونات        
كما انه يف حال تغري هذه النسبة عن منحىن االستقرار البياين ميكن أن يكون النظري مستقرا بالنسـبة إىل                   . ترونبوزال

ر بالنسبة إىل انبعاث بيتا والعكس صحيح بفارق أن انبعاث بيتا يشمل كافة             انبعاث ألفا على سبيل املثال وغري مستق      
  . [118]النظائر اƪفيفة منها والثقيلة

  
  .خمطط االحنالل اإلشعاعي لنواة عنصر الفسفور ولنواة عنصر الكوبالت): 2(الشكل 

 وخمطط االحنـالل لـنظري      الشكل  يسار لى ع P32 خمطط االحنالل لنظري نواة الفسفور       )2 (الشكليظهر  
 بتحول   النواة  تنبعث اً نيترون 17 و   اً بروتون 15، ففي ذرة الفسفور واليت حتتوي على          اليمني  على Co60الكوبالت
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  بروتون لتتحـول النـواة أالم إىل نـواة ذرة          16أحد النيترونات إىل بروتون وجسيم بيتا ليصبح عدد الربوتونات          
 وفرق الطاقـة الـذي يبلـغ      . الكربيت املستقر يف احلالة األرضية ويبقى جمموع النيترونات والربوتونات بدون تغري          

MeV7.1 النظريين مت إعطاءها جلسيم بيتا مره واحدة źبني مستوى نوا.  
  جسيم بيتا بطاقةأً منتجينحل Co60 املخطط فان نظري الكوبالت مينيأما يف حالة الكوبالت على   
MeV0.31  كافيا للتخلص من كامل ليس ولكن هذا االنبعاث 28وتتحول النواة اىل نواة النيكل بعدد بروتونات 

لق يف هذه فرق الطاقة بني النواة أالم والنواة الوليدة، لذا فان النواة االبنة وهي النيكل ال تزال يف مستوى اإلثارة فتط
طلق أشعة ت لتنتقل اىل مستوى إثارة أخر اقل مبقدار طاقة أشعة جاما املنبعثة لMeV1.17احلالة أشعة جاما بطاقة 
لكافة  وجبمع مقدار الطاقات  ،توى األرضي لتستقر يف النهاية يف املسMeV1.33  تساويجاما مرة أخرى بطاقة

 هلذا Qوتكون قيمة  . نووية تانبعاثا مت التخلص منها من خالل عدة MeV2.81 جند أهنا تبلغلثالث  ااالنبعاثات
  :التفاعل النووي تساوي فرق الكتلة بني النواة أالم والنواة االبنة وجسيم بيتا أي أن 

)( −+−=
eNiCo mMMQ  

النيوترينو يشارك جسيم بيتا يف طاقته فيمكن لقصوى هلا حيث أن قيمة طاقة بيتا تقع بني قيمة الصفر والقيمة ا  
 أيضا كما انه ميكن أن تتوزع        صحيح له اخذ كامل الطاقة القصوى و جسيم بيتا يأخذ طاقه مقدارها صفر والعكس            

 بعكـس   )3( كما هو مبني يف الشكل       صلوا لذا يكون طيف جسيم بيتا عند قياسه طيف مت         .الطاقة احتماليا بينهما  
  .طيف جسيم ألفا الذي يكون ذو طاقات حمددة

  
  .Bi210طيف االنبعاث جلسيم بيتا من نواة عنصر البازموث ): 3(الشكل 

 عنـدما يتحلـل     وذلك  تأتى من خالل عدة أنواع      البزوترون أو جلسيم بيتا    اإلشعاعي نبعاثالأن عملية ا  
  :بني أدناهالنيترون لينتج بروتون وجسيم بيتا كما هو م

νβ ++→ −pn 1
1

1
0  

  : نيترون وبزوترون كما يلياىلأو عندما يتحول الربوتون 

νβ ++→ +np 1
0

1
1  
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 أو مـن املـدار   K أو قد تتم العملية بان تقوم النواة باقتناص أحد اإللكترونات املدارية ويف العادة من املدار األول             
 يف حاالت قليلة، ليتفاعل مع أحد بروتونات النواة ليتحوال اىل نيترون وىف هذه احلالة ال تصدر النواة أي  Lالثاين 

  . أن تصدر أشعة جاما هلامن جسيمات بيتا ولكن ميكن

ν+→+− nep 1
0

1
1  

 للتفاعل اقل من طاقة الربط للمدار املقتنص منه اإللكتـرون   Q وال حيدث هذا التفاعل إطالقاً يف حالة كانت قيمة
  .L [139] أو  Kسواء 

  :انȞǤاȞȉǕ ǫة جاما

 األشـعة   هيف الكهرومغناطيسي الذي حيوي ضمن    أشعة جاما عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية تقع ضمن الط          
أشعة جاما وأشعة اكس تكون ذات طاقة عالية جدا بالنسـبة للطيـف              . وأشعة أكس  فيامليكروواملرئية وموجات   

  . الذرات عند تفاعلها مع املادةنيالكهرومغناطيسي ưا جيعلها قادرة على تأي

  
احلـال يف   هو  اجملال املغناطيسي كما    ب ال تتأثر باجملال الكهربائي وال        ، ه موجي هفوتونيوأشعة جاما كوهنا طاقة     

 املشحونة   اجلسيمات  طريقة تفاعل   باإلضافة إىل اختالف طريقة تفاعلها مع املادة عن         ،  ألفا وبيتا املشحونة   جسيمات
  .مع املادة

  
 ىمثارة نتيجة حصول تفاعل نووي أد     نواة   هو نواة النظري واليت تكون يف اغلب األحيان          أشعة جاما  مصدر  

 باإلضـافة اىل   .الفائضة يف النواة وأعادهتا اىل حالتها املسـتقرة       اىل انبعاث جسيمات ألفا أو بيتا للتخلص من الطاقة          
 ليترك الذرة حامال معه هـذه الطاقـة         Kبالعادة   اإللكترونات املدارية القريبة     ىاحتمالية أن تعطي طاقتها اىل أحد     

ه اإللكترونات بطاقتـها احملـدودة      وتتميز هذ ،   ) conversion internal(بالتحول الداخلي  ويدعى هذا التفاعل  
 مساوية  يكون طيفه مستمر حيث تكون طاقته     وتفاعل التحول الداخلي      ، بعكس اإللكترونات الناجتة عن احنالل بيتا     
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Be(لطاقة النواة مطروحا منها طاقة الربط  يف املدار           EEE −= نسبة عدد اإللكترونات املتحولة اىل     وتدعى   .)*
عامل التحول الداخلي وهذا املعامل يتناسب مع مكعب العدد الذري طرديا ويتناسـب             مبات أشعة جاما    عدد فوتون 

 مبا يقارب طاقة الـربط يف       كلما زاد العدد الذري وقلت طاقة اإلثارة      انه  عكسيا مع طاقة اإلثارة يف النواة أي مبعىن         
  .[139]ةالنواة كلما ازداد عدد اإللكترونات املتحولب املدارات احمليطة

 اىل مستوى اقل مث اىل إثارة تنتقل النواة من مستوى فقد  ،عملية انتقال الطاقة ميكن أن تتم على عدة مراحل
  اىل حالة االستقرار    ومن مث   أو أن تنتقل النواة من مستوى طاقة اىل أخر مباشرة          دواليك مستوى أخر اقل منه وهكذا    

قا على عدد الربوتونات أو عدد النيترونات ويدعى يف هـذه احلالـة             ونتيجة هذا االنتقال ال حيدث أي تغيري إطال       ،  
  .باالنتقال االيسومري وتدعى النواة يف املستوى األعلى واملستوى األخري املستقر هلا بالنواة االيسومرية

كل نواة تشع أشعة جاما بطاقة معينه ميكن من خالل قيـاس             أنطيف أشعة جاما هو خاصية لكل نواة أي         
 من خالل حتليل طيفها كما حيدث يف عمليـة التحليـل            نواةطاقة التعرف على نواة النظري املشع ومتييز كل         هذه ال 
) (الطيفي pySpectroscoGamma  طيف االنبعاث ألشـعة   حتليل معرفة طاقة كل ذرة من خاللفيه الذي يتم 

نصر هلا قدر حمدود من الطاقة اليت تبعثها من         حيث أن كل نواة ع    ،   التعرف على نواة العنصر       وبالتايل ،جاما املنبعثة   
  . جاما وحƓ لو كانت ضمن خليط من االنوية املشعة جلاماإشعاعخالل 

ترك النـواة يف    الذي يؤدي اىل     انبعاث جاما الذي يتبع انبعاث جسيم نووي مثل ألفا أو بيتا و            ،يف العادة     
 ثانية اليت تكون النواة فيها حبالة اإلثارة االنتقالية ولكن يف           −1010حالة عدم استقرار حيصل يف زمن صغري جداً حبدود          

بعȐ احلاالت ميكن للنواة أن تؤخر هذا االنبعاث وتبقى يف حالتها املثارة لزمن أطول ومثال على ذلـك نـواة ذرة                     
 لتبقى يف احلالة االنتقاليـة  Tcm99  اىل نواة التكنيسيومث هلا انبعاث جلسيم بيتا لتتحولد  اليت حيMo99 امليلبدنيوم

 وتكون النـواة يف حالـة شـبه مسـتقرة         ،   ساعة قبل أن تطلق أشعة جاما        6.01  يبلغ لعمر نصف ) االيسومرية(
) ( StateMetastable   ،        واص األخرىƪاصية باإلضافة اىل اƪاجملاالت الطبية    أفضلية االستخدام يف   منحهاوهذه ا 

  :وأغراض الطب النووي، وميكن متثيل هذا التفاعل كما يلي

γ+→ TcTcm 99
43

99
43  

مقدار اختراق أشعة جاما يف املواد خيتلف عن مدى اختراق اجلسيمات املشحونة مثل ألفا وبيتا حبيث أن هذه                  
ا فأهنا حتتاج اىل Ƨـك اكـرب ưـا حتتاجـه            اجلسيمات يتم إيقافها بسمك قليل من املادة ، أما بالنسبة ألشعة جام           

اجلسيمات املشحونة وهذا األمر مهم لغايات الوقاية اإلشعاعية واختيار املواد األكفأ يف توهني وإيقاف األشعة نظراً                
 يوضح هذا االختالف يف مدى االختراق )4( والشكل للموادكرب مدى اختراقها والختالف طبيعة تفاعلها مع املادة     

  . اإلشعاع املختلفةألنواع 
 اكرب بكثري منه للجسيمات املشحونة، لذا فأهنا حتتاج اىل Ƨك            كبري جدا وهو   أن مدى االختراق ألشعة جاما    

جاما للحاجز تكون قائمة ومن هنـا        أال أن احتمالية عبور فوتونات       الكبري ومع وجود هذا السمك       ، ايقافهإلاكرب  
وصعوبة إيقافها بالكامل والوصول اىل العدد صـفر مـن الفوتونـات      تضح مدى خطورة التعامل مع هذه األشعة        ت

 وإعـداد  عندما يتم تصـميم      أمهية أكثر أيضا   ) السينية األشعة (أشعة اكس و لذا تعترب أشعة جاما       للحاجز املخترقة
بري للحـواجز    نظرا ملدى اختراقها الك     يف جمال الوقاية اإلشعاعية     مدعاة للقلق    واألكثر اإلشعاعاحلواجز الواقية من    

  .أيضاالواقية ومدى اختراقها للجسم البشري 
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  . يف املادةاإلشعاع املختلفة من لɊنواعمدى االختراق ): 4(الشكل 

  :X- RayاألȞȉة السينية 

األشعة السينية وتسمى أيضا بأشعة اكس هي عبارة عن أشعه كهرومغناطيسية ذات طاقة عالية جدا كما يف                   
، ويوجد نوعني من األشعة      رها يكون الذرة ومداراهتا بعكس أشعة جاما اليت مصدرها النواة         أشعة جاما أال أن مصد    

  نتيجة اختالف طريقة إنتـاج      هو نكباحية وهذا الفرق  ألميزة للعنصر واألشعة السينية ا    السينية ومها األشعة السينية امل    
  .  هذه األشعةكل نوع من

 :األȞȉة السينية املميȂة •
يف نفس الذرة نتيجة     نتيجة النتقال اإللكترونات املدارية من مدار أعلى للطاقة اىل مدار اقل              تنتج هذه األشعة    

 من اإللكترونات املتواجـدة يف املـدارات   ته يف إحدى املدارات القريبة للنواة والذي يتم تعبئ       الكتروينوجود فراغ   
ي يف الطاقة لفرق  الطاقة بـني املـدارين          ونتيجة هذا االنتقال ينطلق فوتون أشعة اكس مساو       ،  األعلى يف الذرة    

 أيضا لكل عنصـر     حمدودة  تكون فان طاقة أشعة اكس الناجتة هبذه الطريقة      ،   حمدودةوحيث أن طاقة هذه املدارات      
صر لـذا مت تسـميتها      ا من العن  ه عن غري  متيزه) هوية شخصية (  للعنصر  ưيزة وبالتايل يكون هذا الفوتون كخاصية    

  أي انه ميكن التعرف على العنصر من خالل التعرف على طاقة أشعة اكس املتولدة               ، ميزة للعنصر باألشعة السينية امل  
  .منه

أن طيف أشعة اكس املميزة للعنصر يظهر أيضا املدارات اليت مت االنتقال أليها وكثافتها كما هو موضـح                  
عمل يف التعرف علـى عناصـر        وهذه اƪاصية تست   امليلبدنيوم لطيف أشعة اكس املميزة لذرة عنصر        )5 (بالشكل

من خالل  ا حبيث ميكن معرفة العنصر من معرفة طاقة األشعة السينية           هل هااملركبات الكيماوية يف العينات بدون أتالف     
  .  اإلشعاعيحتليل الطيف

  :األȞȉة السينية اɍنكǤاحية •
 يف سـرعتها وتعـرف      ث إيقاف مفاجǜ لإللكترونات املتسارعة أو تغري      وحد  يتم تنتج األشعة السينية عندما   

)( بإشعاع hlungBrehmsstra نتيجـة لتفاعـل    و.  من التسمية األملانية واليت تعين األشعة نتيجة التوقف        املشتق
  سـرعته  زيـادة  اىل    ذلك اإللكترون املتسارع أو اجلسيم املشحون مع اجملال الكهربائي الشديد للذرة والنواة يؤدي           

احنرافه ضمن اجملال الكهربائي    و  باجتاه النواة   اجلسيم املشحون  غناطيسية نتيجة تسارع   أشعة كهروم   اىل انبعاث  بالتايلو
  فوتـون  وبالتايل فان الطاقة اليت يفقدها تتحـول اىل      ة ، الكهربائي يؤدي اىل تغري تسارعه نتيجة قوة كولوم         ưاللنواة  
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اهها باجتاه املماس ملـنحىن االحنـراف       أشعة اكس بطاقة مساوية للطاقة اليت فقدها اإللكترون املتسارع ويكون اجت          
  .)6( كما هو موضح بالشكل لإللكترون أو اجلسيم املشحون

  

  
  . السينيةاألشعةطيف ): 5(الشكل 

  
  . االنكباحيةاألشعة إنتاج):6(الشكل 

 وليس حمدد كما يف أشعة      ،) 7( كما هو موضح بالشكل      تصلوطيف أشعة اكس االنكباحية يكون طيف م      
لطاقة القصوى لإللكترون أو ا  ولغايةيه الصفر الطاقة تتخذ الفوتونات فيه قيما خمتلفة منحيث  ، للعنصراكس املميزة

اجلسيم املتوقف أو املتسارع وهذا يتيح جمال اكرب يف استخدامها يف التطبيقات الطبية والصناعية املختلفة حيث انـه                  
رون املتسارع  من خالل استعمال مولد أنبوب األشـعة          ميكن التحكم بطاقة األشعة من خالل التحكم بطاقة اإللكت        

السينية أو املسارعات الطبية و البحثية املختلفة حيث أنة باإلمكان احلصول على طيف كبري جـدا مـن الطاقـات                    
  .املختلفة هلذه األشعة

ع تسـري   مـن خـالل     أنبوب األشعة السينية وذلك    من خالل  أما طريقة إنتاج أشعة اكس االنكباحية فيتم      
  مرور تيار كهربائي يعمل على تسخني الفتيل ưا يؤدي اىل انطـالق            نتيجة اليت ينتجها فتيل التسخني      اإللكترونات

 يف األنبوب املفرغ من القطب السـالب باجتـاه القطـب            مث يتم تسريع هذه االلكترونات    ،    اإللكترونات غيمة من 
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 هـذه   مأصـطد و . حيدد طاقـة األشـعة املنتجـة       ي وهذا اجلهد هو الذ     ،  عايل املوجب حتت تأثري جهد كهربائي    
 اىل توقفهـا أو     ييـؤد  )ستونجهلدف ويكون بالعادة من مادة ألتن     ا ( مبادة القطب املوجب    املتسارعه اإللكترونات

 االنكباحية كما هـو موضـح يف        باألشعة سينية تدعى  حتول هذه الطاقة اىل أشعة        يتم  وبالتايل  ، إبطائها أو احنرافها
  ).8(الشكل 

  
  . االنكباحية املتصلاألشعةطيف ): 7(الشكل 

  
  . السينيةاألشعة أنبوب): 8(الشكل 

ɄاعȞȉل اإلɎƲɍا:  

  العناصر وإنتاج جسيمات ألفا وبيتا وأشعة جاما ضمن عملية فيزيائيـة وإحصـائية             ةيتم احنالل وانبعاث انوي   
ذرة معينة لذا لوحظ بان عملية االحنالل تـتم          احنالل    وقت عرفة بالتحديد امل حيث انه من الصعوبة      معقده نوعا ما ،   

ضمن قانون االحنالل اإلشعاعي بناء على عمليات إحصائية ضمن فترة زمنية معينة حيث وجد بان هذه العملية تتم                  
 عند الزمن صفر فان هـذه الـذرات    0N وجود عدد من الذرات افترضنا أي انه إذا  ، معنييضمن تسلسل أس
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ويف هذه  dt ل ضمن الفترة الزمنيةحن تdN ، أي أن عدد من الذرات N ستنحل ليصبح عددها بعد زمن معني
  :احلالة ميكن كتابة هذه العالقة  رياضيا بالشكل التايل

dtNdN λ−= 

 عدد الذرات أن، وحبل هذه املعادلة رياضيا بالتكامل جند  ية يتناقص مع  مرور الزمنأي أن عدد الذرات األصل
  :تساوي tالباقية بدون احنالل عند زمن معني 

teNtN λ−= 0)(  

  . اإلشعاعياللثابت االحن هو  λ أن حيث ، ويعرف هذا القانون بقانون االحنالل اإلشعاعي

  :النȊاطية اإلȞȉاعية 

) ثانيـة (دة  و بأهنا عدد االنبعاثات التلقائية لذرات املادة ضمن فترة زمنية حمد          A)(تعرف النشاطية اإلشعاعية    
)107.3(ساوي  ي ذيوتقاس النشاطية اإلشعاعية بوحدة الكوري ال      10 Bq×   واحـدة  لكل ثانية   ) لبيكر(انبعاث

  . غرام واحدوهو مقدار نسبة احنالل عينة معيارية من الراديوم مقدارها 
  : النشاطية اإلشعاعية تساويأنوالنشاطية اإلشعاعية تتبع قانون االحنالل اإلشعاعي حيث 

t
dt
dNA λ=−= 

  :Nمن  بدال  A ميكن كتابتها بالشكل التايل بتعويȐ قيمة ه أي أن
teAA λ−= 0  

  ).9( يف الشكل  هو مبنيكما ستظهر  هذه العالقة فأنتمثيل العالقة بيانياوإذا قمنا ب
لو أخذنا  و،   منحىن االحنالل اإلشعاعي يبني كيفية تناقص عدد الذرات األصلي نتيجة احنالهلا مع مرور الزمن               

 وهذا الزمن يعرف    T الذرات بعد احنالهلا اىل نصف عددها األصلي فأنة سيكون الزمن          قيمة الزمن الذي يصل عدد    
  : الزمن الالزم الحنالل الذرات ليصبح عددها نصف العدد األصلي هلاه اإلشعاعي الذي يعرف بأنبعمر النصف

2
0N

N =  
  : رياضياً كما يليهوميكن التعبري عن 

te λ−=
2
1  

  :وبأخذ قيمة اللوغاريتم الطبيعي لطريف املعادلة فأننا سنجد 

λλ
693.02ln

==T 

وميكـن  .  اإلشعاعي أو العكس   عمر النصف ومن العالقة أعاله فانه ميكننا أن جند قيمة ثابت االحنالل مبعرفة              
اد إشعاعي على مسافة ثابتة ونأخذ قراءات خمتلفة لقـراءة  أجياد قيمة ثابت التحلل عمليا بوضع عينة مشعة مقابل عد   

العداد مع الزمن وبتمثيل العالقة بيانيا كما يف الشكل البياين أعاله جند قيمة الزمن على املنحين اليت تصـبح قـراءة                     
  .لثابتالعداد مساوية لنصف قيمة قراءته عند البداية وبالتعويȐ يف املعادلة أعاله ميكننا أجياد قيمة هذا ا
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  :مǮال  
كم ستبلغ نشاطية هـذه     .  ملي كوري  30 عينة حتتوي على مادة الصوديوم املشعة تبلغ نشاطيتها اإلشعاعية            

   ساعة؟ 15اإلشعاعي للصوديوم يبلغ  عمر النصفالعينة بعد زمن مقداره يومني ونصف إذا علم بان 
  :اƩل 
 ساعة مث بعـد     60مني ونصف يساوي بالساعات     نقوم يف اƪطوة األوىل بتوحيد وحدات الزمن أي زمن يو           

  :اإلشعاعي هلا كما يلي عمر النصفذلك جند قيمة ثابت التحلل للمادة املشعة من معرفتنا مبقدار 
10462.0

15
693.02ln −=== h

hT
λ  

 ملي كوري ومت أجياد ثابت االحنالل نعوض هذه القيم يف 30وحيث أن النشاطية اإلشعاعية األصلية تبلغ   
 ملي كوري بعد يومني ونصف كما 1.88اب النشاطية اإلشعاعية لنجد بان نشاطية املادة سوف تصبح حس معادلة
  :يلي

mCieA
eAA
h

t

88.130 )600426.0(

0

==

=
×−

−λ

  

  
  .منحىن االحنالل اإلشعاعي): 9(الشكل 

  :مثال
، ما   عند القياس I131 عنصر اليود   من Ciµ04.0 و Au198من عنصر الذهب   Ciµ1.0 حملول حيتوي على     

 8.05 ولليود    ،  يوم 2.7للذهب   عمر النصف  يوم علما بان     21مقدار اإلشعاعية الكلية جلسيمات بيتا بعد زمن        
  يوم؟
  :احلل

اطية الكليـة   وتكون النش ،   من معادلة النشاطية اإلشعاعية      ه كل على حد   اية اإلشعاعية لكل منهم   جند النشاط    
  : جند بان النشاطية الكلية للمحلول مع بعȐوجبمعهم، جمموع نشاطية كل منهما 
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CiAAA
CieA
CieA

IAuTotal

dd
I

dd
Au

µ
µ

µ

3

3)05.8/21693.0(

4)7.2/21693.0(

1002.7
1056.604.0
1056.41.0

−

−×−

−×−

×=+=

×==

×==

  

ويف ) غـم  لكل   كوري( بأهنا النشاطية اإلشعاعية لكل وحدة كتلة        SA)(تعرف النشاطية اإلشعاعية النوعية     
عمر النصـف    أو من خالل     λ م أجياد النشاطية الفعلية من خالل ثابت االحنالل       حالة بان املادة املشعة نقية فأنة يت      

  :حسب املعادلة التالية)  للدقةAويستعمل  ( M والوزن الذري للعنصرT اإلشعاعي

TMA
SA

×
×

=
××

=
2323 10023.610023.6 λ  

 حلساب النشاطية اإلشعاعية الفعليـة ألي       226 ميكن استخدام النشاطية اإلشعاعية الفعلية لعنصر الراديوم         هما أن ك
  :بالسنوات  Tعنصر أخر من خالل املعادلة التالية باستعمال

)/(2261600 gCi
AT

SA ×=  

  : ecayioactive DSerial Rad اɎƲɍل اإلȞȉاعɄ املتسȲسل

وصول عندما تبدأ الذرة باالحنالل اىل النواة االبنة مث بعد ذلك تنحل النواة االبنة اىل نواة حفيدة وهكذا حلني                     
 املتتابع ومعرفة هذا التتابع مهم جدا       أو املتسلسل   اإلشعاعي باالحنالل    هذه العملية  دعىت،  الذرة اىل حالة االستقرار     

  . عناصر السلسةيف عملية حتديد عدد الذرات لكل عنصر من
 وثابـت   2Nوعدد الذرات االبنـة بـالرمز        1λ وثابت االحنالل    1N فإذا رمزنا لعدد الذرات أالم بالرمز       

 االبنة واحلفيدة عند الزمن     وكان عدد الذرات   3λبت االحنالل   وثا 3N وعدد الذرات احلفيدة بالرمز    2λ االحنالل
101  أالم تساوي   املادة ساوي صفر وعدد ذرات   يصفر   NN وعندما تبدأ  ،  أي أن كل الذرات هي للذرة أالم         =

ذرات االبنة باالحنالل فان معـدل      الدأ  وعندما تب ،  باالحنالل فان عدد الذرات املنحلة يساوي عدد الذرات االبنة          
  : ميكن صياغتها رياضيا بالشكل التايلانهاحنالهلا يساوي معدل تكون الذرات احلفيدة أي 
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وعدد الذرات االبنة وعدد الذرات احلفيدة من املعادالت   t عند الزمنأالموحبل هذه املعادالت جند عدد ذرات 
  :التالية 
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 كان غري ذلك فان عـدد ذرات        إذا أماوهذا شريطة أن يكون عدد الذرات االبنة واحلفيدة صفر عند الزمن صفر             
  :اىل املعادالت كما يلياالبنة واحلفيدة سيضاف 
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ɄاعȞȉالتوازن اإل riumve Equilib Radioacti:  

أن كلمة التوازن اإلشعاعي تعين أن تتساوى معدالت إنتاج الذرات املتولدة مع معدالت احنالهلا وهذا التوازن                  
  : له عدة حاالت وهي

  :quilibrium Secular E التوازن األبدي •

هي أن   ويستمر اىل النهاية وحيدث هذا التوازن يف حالة واحدة و           يف عمر النواة    حيدث هذا التوازن مرة واحد      
 مـع   أالم النشاط اإلشعاعي للذرة     يتساوى اكرب بكثري من عمر النصف للذرة االبنة حيث          أالمعمر النصف للذرة    

 ).10(الذرة االبنة كما هو مبني يف الشكل 
لنصف للذرة  جدا ومبا أن عمر اكبريةهلا تكون   2λللذرة االبنة صغري جدا فان قيمة عمر النصف و عندما يكون 

  :سيكون صغري جدا  أي أنة ميكن كتابة املعادلة يف هذه احلالة بالشكل التايل 1λ  كبري جدا فانأالم

)1()( 2
10

2

1
2

teNN λ

λ
λ −−=  

لصفر لتصـبح    كبري جدا فان احلد األسى يف املعادلة سيؤول اىل ا          2λومبا أن معامل االحنالل للذرة االبنة       
  :املعادلة كما يلي

10122 λλ NN =  
عمـر  كبري جدا عندما يكون     العمر النصف    قيمة ثابت االحنالل للذرات ذات       أجيادومن هذه املعادلة ميكننا       

  . للذرة االبنة صغري باملقارنة مع األوىلالنصف 
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  .األبديمنحىن التوازن ):10(الشكل

  : mEquilibriuTransient التوازن االنتقايل •
 اكرب أو يسـاوي     أالمللذرة  عمر النصف   النوع األخر هو التوازن االنتقايل وحيدث هذا التوازن عندما يكون             

 للـذرة   األسـى للذرة االبنة ويف هذه احلالة يكون ثابت التفكك اكرب من الصفر لذا فـان احلـد                 عمر النصف   
teاالبنة 2λ−   أالم أسرع من احلد األسى للذرة       يقترب من الصفر te 1λ−         وبعد مرور زمن كـايف حيـدث التـوازن

  ).11(االنتقايل كما هو مبني يف الشكل 
  :وتكون العالقة الرياضية هلذا التوازن هي كما يلي

1
12

1
2 )( NN

λλ
λ
−

=  

 االبنة لذا ستكون النسـبة بـني النشـاطية           تنحل مبعدل يساوي معدل احنالل الذرات      أالموهذا يعين بان الذرات     
  : واالبنة هي أالماإلشعاعية لكل من الذرة 

1

12

22

11

2

1

λ
λλ

λ
λ −

==
N

N
A
A  

ومن هذه العالقة فان النشاطية اإلشعاعية للذرات االبنة تصبح بعد فترة من الزمن اكرب من النشـاطية اإلشـعاعية                   
  .للذرة أالم

  
  التوازن االنتقايل) 11(الشكل 
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  :brium No Equili وازنعدم الت •

للذرة االبنة فان عدد الذرات للذرة االبنة سيكون   عمر النصف    اصغر من    أالمللذرة  عمر النصف   يف حالة أن يكون     
اإلشعاعي هلا اصغر من الذرة االبنة و ال حيدث توازن ابـدأ            عمر النصف    الن   أالمبتزايد مستمر لغاية نفاذ الذرات      

  .)12(و موضح يف الشكل  كما هيف هذه احلالة

  
  عدم التوازن): 12(الشكل 

أن من اجلدير ذكره انه يف حالة وجود الذرات املشعة ضمن نظام حيوي مثل جسم الكائن احلي فان معـدل                      
اإلشعاعي للذرة يرافقه أيضا تناقص بيولـوجي       عمر النصف   التناقص يف عدد الذرات األصلية نتيجة احنالهلا ضمن         

 ưا يؤدي ذلك اىل   لص اجلسم من املادة املشعة من خالل العمليات احليوية مثل اإلخراج واإلفراز             نتيجة خت . وحيوي
عمـر  وهو يف هذه احلالة يـدعي       حنتاج يف هذه احلالة لتعريف أخر عمر النصف         التخلص من هذه املادة لذا فأننا       

  :بت االحنالل الفعال مقسوم على ثا2طبيعي للعدد وغارتيم لالفعال والذي يعرف على انه  النصف 
ET λ/2ln=  

 وثابت االحنالل الفعال هو جمموع ثابت االحنالل اإلشعاعي وثابت االحنـالل البيولـوجي للمـادة املشـعة                
  :ويساوي

BE λλλ +=  
  :الفعال  من هذه املعادالت حيث يساويعمر النصف وميكن اشتقاق 

B

B
E TT

TTT
+
×

=  

  . مهم يف حالة حساب النشاطية اإلشعاعية يف نظام حيوي كجسم الكائن احليوهذا

țاȞȉمصادر اإل:  

 هو اإلشعاع الطبيعي وهو املتواجد يف الطبيعة         عمليا إىل مصدرين مهمني أوهلم     ميكن تقسيم مصادر اإلشعاع     
 املتواجد أصال منذ نشأة الكون       النجوم والشمس يف الفضاء اƪارجي واإلشعاع       من ليناامثل اإلشعاع الكوين القادم     

 إشعاع اƪلفية الطبيعية والذي يشمل أيضا اإلشعاع املتواجد يف الصخور واملياه والتربة وأجسامنا هوهو ما يطلق علي
والنوع األخر هو اإلشعاع الصناعي الذي هو من صنع اإلنسان ويشمل هذا اإلشعاع السيين املتولد               . بشكل طبيعي 

شعة أو من املسارعات الطبية والبحثية وأشعة جاما و ألفا وبيتا املتولدة نتيجة التفاعالت النووية               يف أنبوب توليد األ   
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من املفاعالت النووية واملسارعات وعمليات التنشيط النيتروين أو الفوتوين أو بالتنشـيط بواسـطة اجلسـيمات                
  .املشحونة وغريها

ɄȞيǤالط țاȞȉاإل:  

كونية اليت تنتج نتيجة قذف األرض والغالف اجلوي بسيل إشعاعي قوي من            اإلشعاع الطبيعي مثل األشعة ال       
 أال أن معظم هذا اإلشعاع ميتص يف الغالف اƪارجي للكرة األرضية الـذي يعمـل                 ، الشمس والنجوم األخرى  

 . ولوال هذا االمتصاص الستحالت احلياة علـى الكـرة األرضـية   ، أال اجلزء اليسريهكدرع إشعاعي وال يصلنا من    
 % 1انويه ثقيلة و  %  1جسيمات ألفا و    %  11  بروتونات وحوايل   %  87األشعة الكونية حتتوي ما نسبته      و

  .GeV100 لغاية  MeV10  وتتراوح طاقة هذه احلزمة اإلشعاعية ما بنيالكترونات
ثقل والنيترونات مع ذرات الغاز يف الغالف اجلوي        اإلشعاع الثانوي الناتج عن تفاعل اجلسيمات املشحونة األ         

 النيترونات مع ذرات الغاز يف اهلواء مثـل         مأصطدنتيجة   .البزوترونومنتجة إشعاعات ثانوية مثل أشعة جاما وبيتا        
 وغرية  14النيتروجني واألكسجني تؤدي اىل حدوث تفاعل نووي وتصبح هذه الذرات نظائر مشعة مثل الكربون               

   .غازات املشعةمن نظائر ال
  ويف عملية تقدير العمر الفيزيائي للمركبـات العضـوية          تأتى أمهية إنتاج الكربون املشع يف الوقاية اإلشعاعية         

كون نظري الكربون املشع املنتج يدخل ضمن السلسة الغذائية لإلنسان عند طريق ثاين أكسـيد الكربـون الـذي                   
 هذا باإلضافة إىل معدل     ).13( كما هو موضح بالشكل      تاج الغذاء  يف عملية التحول الضوئي و إن      النباتيستعمله  

اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن األشعة الكونية على سطح األرض نتيجة وصول اإللكترونات وامليزونات بسب قدرهتا               
مـن   معـدل اجلرعـة       املشحونة، لذا فان   االنويةواألكرب على االختراق من اجلسيمات املشحونة األثقل مثل ألفا          

 االرتفاع عن سطح األرض وذلك بسب تناقص Ƨك الدرع اإلشعاعي اجلـوي              زيادة  مع دتزداتاإلشعاع الكوين   
  .بكثافة معينة  األرض أو البحر سطحالذي يصل اهلواء عموداملكون من 

كما توجد أيضا șاهرة فريدة نتيجة تفاعل هذه اجلسيمات وتأثرها باجملال املغناطيسي لɊرض وهو تكـون                
الذي يتكون بسب تأثر اجلسيمات املشحونة      . )14 (مة إشعاعية تدعى حبزام فان ألن كما هو مبني يف الشكل          أحز

 نظرا األرضباجملال املغناطيسي والذي جيعلها تترتب مع خطوط تدفق اجملال املغناطيسي على ارتفاع عايل عن سطح 
لتركيز على هذه االرتفاعات وتبدأ هذه اجلسـيمات        لقلة احتمالية تفاعلها مع ذرات الغاز اليت تكون أصال قليلة ا          

 درجة جنوباً ويقع  هذا احلزام بالنسـبة         40درجة ƽاالً و   40بالتذبذب على شكل حزام مفلطح بني خط عرض         
  .كم3000 على ارتفاع لاللكترونات  وبالنسبة كم8000-3000للربوتونات على ارتفاع 

ɄȞيǤالط țاȞȉسل اإلɎس:  

وتنتمي أليهـا معظـم       طبيعي  إشعاعي أربعة سالسل احنالل   يف الطبيعة    تتواجد ،عة الكونية باإلضافة إىل األش    
والثوريـوم  ) االكتنيوم (235 و اليورانيوم  238 وهذه السالسل هي سلسة اليورانيوم       .العناصر املشعة يف الطبيعة   

 وهذه العناصر تنتهي   ة االحنالل  سلسل  Ƨيت هبذه األƧاء نسبة اىل اسم العنصر الذي تبدأ به          237 والنبتونيوم   232
  .209سلسلة النبتونيوم األخرية فتنتهي بالرصاص بالنسبة اىل  للثالث األوىل أما 208بنواة ذرة الرصاص 
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 ưا جيعل قوى التنافر الكهربائي      82  الذي يتجاوز   وتتميز مجيع انويه النظائر يف هذه السالسل بعددها الذري          
  . هذه العناصر وعدم قدراهتا على االستقرار اىل احنالليؤدت قوة الكبرية وهذه ال داخل النواة جداقوية

  
  . السلسة الغذائيةدخولهالكربون املشع وطريقة ): 13(الشكل 

  
  .اإلشعاعي ألن  فانحزام): 14(الشكل 

صـف  عمـر الن  تتواجد اآلن السالسل الثالث األوىل بالطبيعة أما سلسلة النبتونيوم فال توجد اآلن بسب أن                 
وهـذه السالسـل    .  مليـارات سـنة    3 من     أكثر مليون سنة بينما يبلغ عمر األرض        2.2ألطول عناصرها يبلغ    

 احنالل   لكل سلسة  اإلشعاعي التسلسل يف االحنالل     تبنياليت    ) 18-15( يف األشكال    الطبيعية موضحة اإلشعاعية  
  .بالعادة نواة الرصاص واليت تكون النواة املستقرةو  حالة االستقرارلغاية وصوهلا اىلو

يوم يـد  والرب 40باإلضافة اىل السالسل اليت مت ذكرها سابقا توجد انويه ذرات بدائية مشعة طبيعياً مثل البوتاسيوم                
ومتتاز هذه االنوية بنصف عمر طويل جداً وإشعاعية نوعية منخفضة ưا جيعل عملية الكشف عنـها                .  وغريها 87
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حتمالية قائمة إلضافة انويه ذرات أخرى الكتشافها مع تطور Ǔليات الكشف           صعبة بعȐ الشيء وهذا ưا جيعل اال      
  . عنها

 
  )235اليورانيوم( االحنالل الطبيعي لةسلس): 15(الشكل 

       Ȑيف أالمـاكن   املشعة طبيعيا مهمة جداً يف الوقاية اإلشعاعية مثل غاز الرادون وخصوصا             االنويةتعترب بع 
 ديوم لتواجدهم يف بيئة اإلنسـان     ي وجود التهوية الكافية باإلضافة اىل البوتاسيوم والرب       عدم يف حالة    املغلقة واملناجم   

 اإلشعاع الطبيعـي حيـث      نتيجة تساهم يف اجلرعة اإلشعاعية اليت يتعرض هلا اإلنسان          بشكل طبيعي وبالتايل فأهنا   
كونه يتواجد مع البوتاسـيوم     من اإلشعاع الطبيعي الذي يتعرض له اإلنسان        %  40  حبوايل   40يساهم البوتاسيوم 

  .الطبيعي الذي يأخذه اجلسم
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  )232 مالثوريو( االحنالل الطبيعي لةسلس): 16(الشكل 

   
  .)238اليورانيوم ( االحنالل الطبيعي ةسلسل): 17(الشكل 
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  )237يوم نالنبت( االحنالل الطبيعي ةسلسل): 18(الشكل 

Ʉالصناع țاȞȉمصادر اإل:  

نسان إنتاج العديد من النظائر املشعة من خالل عملية استحثاث هذه الذرات لتصبح مشعة مـن                استطاع اإل   
 النـووي   االنشطار املشحونة أو من خالل عمليات       االنويةوخالل عمليات التنشيط باألسر النيتروين أو باجلسيمات        

   .ج األشعة االنكباحيةاأنتاليت حتدث يف املفاعالت أو من خالل 
 الذي يستخدم يف جماالت طبية وصناعية وحبثية متعـددة يـتم قـذف             Co60 املشع  الكوبالت تاجإلنفمثال    

Co59   من Ȑبأسر نيترون وتصبح ذرة غري مستقرة وتقوم بالتخلص مـن           59 وتقوم نواة الكوبالت     النيتروناتبفي 
  :ا كما هو موضح بالتفاعل النووي التايلإشعاع أشعة جام عن طريق عدم االستقرار هذا 

γ+→+ ConCo 60159  
  تنـتج   يف العـادة   .م خمتلف االستخدامات  ئوهبذه الطريقة وغريها ميكن إنتاج العديد من النظائر املشعة صناعياً لتال          

النسـبة ملـنحىن    العناصر اليت تقذف يف النيترونات أشعة بيتا وذلك لزيادة عدد النيترونات عن عدد الربوتونـات ب               
ربوتونات فأهنا تنتج البزوترون املوجب وذلك لزيادة عدد الربوتونات بالنسبة اىل           ب وإذا قذفت    ،االستقرار اإلشعاعي 

  . بيتا واجلسيمات األخرىتانبعاثاعدد النيترونات باإلضافة اىل أشعة جاما اليت ترافق العديد من 
ا والربوتونات وانويه الذرات اليت يتم تسـريعها بواسـطة          كذلك ميكن استخدام اجلسيمات املشحونة مثل ألف        

 بعȐ النظائر فعلى سبيل املثال يتم إنتاج النيترونات من عملية قذف ذرة البرييليوم جبسيم ألفـا                 إلنتاجاملسارعات  
  : ذرة الكربون ونيترون كما يليإلنتاج
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nCBe 1129 +→+α 
  P32 ليتكون الفسـفور   d  بالديترون P31 عملية قذف ذرة الفسفور    ل خال ويتم إنتاج الربوتونات كمثال أخر من     

  :املشع باإلضافة اىل بروتون كما هو مبني أدناه
pPdP 13231 +→+  

  
ن خالل عمليات االنشطار النووي حيث       يتم إنتاج نظائر أخرى م     هباإلضافة إىل إنتاج النظائر هبذه الطرق فأن        

لتفاعـل   وكمثال على ذلك ا    تنشطر نواة اليورانيوم عند قذفها بنيترون إىل نواتني خمتلفتني ونيترونيني وأشعة جاما           
  : مع إطالق أشعة جاما236يورانيوم ال تتحول اىل 235 التايل لذرة اليورانيوم 

γ+→+ UnU 2361235  
 Sr94 ونـواة السترونشـيوم    Xe193 مها نواة غاز الزينـون     ىل نواتني خمتلفتني  لنواة ا بعد ذلك تنشطر هذه ا      
 هذا التفاعـل  نواتج تتقاƧها ، على األغلب MeV197   تبلغ حوايل Q مع طاقة نيتروناتافة اىل ثالث باإلض

 وأشعة جاما املنبعثة مـن      MeV5   والنيترونات الناجتة حوايل    MeV167 يل حبيث تأخذ النواتني حوا    النووي ، 
 وأشعة جاما املنبعثـة مـن       MeV7  وأشعة بيتا املنبعثة من النواتني املنشطرتني حوايل       MeV11 االنشطار حوايل 

  : وهذا التفاعل كما يليMeV7 بعد عملية انبعاث بيتا حوايلالنواتني املنشطرتني 

QnSrXeU +++→ 394193236  
  

 
  .235االنشطار النووي لنواة عنصر اليورانيوم ): 19(الشكل 

د  نتيجة لوجو139نواة ذرة الزينون الناجتة عن هذا االنشطار تطلق جسيم بيتا لتتحول اىل نواة ذرة السيزيوم   
 يقوم أيضا بإطالق جسيم بيتا ليتحول اىل ذرة هعلها غري مستقرة، والسيزيوم بدورزيادة يف عدد النيترونات ưا جي

وهكذا فان عملية االنشطار النووي يرافقها إنتاج انويه لنظائر غري مستقرة تبدأ سلسة من النشاط  139 الباريوم
 الوقود  يكونلذا يف الوقاية اإلشعاعية. ا اىل حالة االستقراراإلشعاعي بإطالق اجلسيمات وأشعة جاما حلني وصوهل
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 اً كبرياًطرخ  ưا يشكلاƪارج من قلب املفاعل النووي على درجة عالية من النشاط اإلشعاعيوالنووي املستنفذ 
تقرة غري مس  الناجتة عن عملية االنشطار وتكونراً لوجود طيف واسع من انويه الذراتظعلى اإلنسان والبيئة ن

) 20( نواة خمتلفة تتقاسم الطاقة بينهما كما هو مبني بالشكل 200إشعاعيا حيث حيتوي هذا الطيف على حوايل 
عن بعد  امل معه يتم التع لذا يتم ختزينه بظروف حمكمة ومشددة و،باإلضافة اىل اجلسيمات واإلشعاعات األخرى 

  .كن التعامل معه عن قربممن امل  يكونحيثاملفاعالت  بهستخدما  يتم أعداده ليتمبعكس الوقود النووي الذي، 
 238 أيضا إنتاج نظائر خمتلفة بواسطة قذف النواة بنواة ذرة أخرى مثل قذف ذرة اليورانيـوم                 ميكنكما  

  .  باإلضافة اىل أربعة نيترونات250 م إلنتاج عنصر الفرميو16بنواة ذرة األكسجني 

  
  .ختلفةنواتج االنشطار النووي امل):20(الشكل 

 تتطلب بالعادة وجـود     املشحونةإنتاج النظائر املشعة من خالل عملية القذف بالنيترونات أو اجلسيمات           
 وللحصول على مادة مشعة بكميات تتناسـب مـع           نظراً لصغر احتمالية التفاعل    ،اجلسيماتهذه  دفق عايل من    

scmneutron ح ما بني   يتراو دفق عايل ب جيب أن تكون   فالنيترونات مثال    االستخدام املزمع،  ./1010 21612 −  ،
وهذا الدفق يتوفر يف املفاعالت النووية البحثية أو مفاعالت إنتاج الطاقة وبالنسبة اىل اجلسيمات املشـحونة مثـل                  

  .  املشحونة يتم توفريها يف املسارعاتةنوياألالربوتونات وجسيمات ألفا و
بواسطة أنابيب توليد األشعة السينية     ) أشعة أكس (ة السينية    ميكن توليد األشعة االنكباحية مثل األشع      هكما أن   

كما يوجد مصادر أخرى من خالل عملية االندماج النووي واالنـدماج           . واملسارعات واليت مت التطرق هلا سابقاً     
رونات  النووي هو عملية احتاد نواź عنصرين خمتلفني ومها الديترويوم والترتيوم لتكوين نواة ذرة عنصر جديد مع نيت            

  .وحلصول هذا التفاعل جيب توفري șروف خاصة جدا) 21(كما هو مبني بالشكل 

  :التنȊيط النووي

 تتم من  ، املختلفة يف اجملاالت الطبية والصناعية والبحثيةتالستخداماا  لغاياتأن عملية إنتاج نظائر مشعة  
شحونة أو من خالل تفاعل انويه هذه خالل عملية التنشيط النووي عن طريق قذفها جبسيمات مشحونة أو غري م
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العناصر مع الفوتونات اإلشعاعية ذات الطاقة العالية وكمية ونوع هذه املواد املشعة املنتجة تعتمد على طاقة ونوع 
  .اجلسيم املقذوف واملادة املراد تنشيطها واحتماالت التفاعل النووي هلذه املواد

  

  
  .تفاعل االندماج النووي): 21(الشكل 

  

SectionCrossn Activatio ملقطȜ الȞرɄȑ لȲتنȊيطا    :   

يعرف املقطع العرضي على أساس انه حجم اهلدف أو املساحة من الذرة اليت يكون هناك احتمالية حلـدوث                  
التفاعل النووي بني هذه الذرة واجلسيم أو الفوتون الساقط عليها أو احتمالية حدوث التفاعل النووي ويعرب عنـها                  

22410  واليت تساوي  بوحدة البارن  cm− .املقطع العرضي يعتمد اعتماد كبريا على طاقة اجلسيم وعلى نوع          يعتمد  و
  .مادة اهلدف

  
  : التنȊيط النووي بواسطة النيترونات

العديد من النظائر املشعة يتم إنتاجها بواسطة قذفها بالنيترونات املنتجة بواسطة املفاعالت النووية أو مـن                
فكما ذكرنـا     ، ر النيترونات األخرى ويتم ذلك بوضع املادة املراد تنشيطها نوويا يف جمال التدفق للنيترونات             مصاد
  :  وتعرضها لدفق نيتروين فان التفاعل النووي التايل سيأخذ مكانه كما يلي59 وضع مادة الكوبالت فان سابقا

QCoConCo ++→→+ γ60*6059  
),( جاما -الت النووية ويدعى بتفاعل النيترون    ومثل هذا التفاعل حيدث يف املفاع      γn        باإلضافة اىل غـريه مـن  

CrnCr التفاعالت مثل    5150 ),( γ   و MnnMn 5453 ),( γ   و NinNi 5958 ),( γ        كما أنة باإلضـافة اىل هـذه
),(ج جسيمات مشـحونة مثـل الربوتونـات       التفاعالت اليت ينتج عنها أشعة جاما فأنة أيضا ميكن إنتا          pn  أو 

),2( النيترونات nnكما يف التفاعل التايل :  
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QHCNnN ++→→+ 1
1

14*1514  
ويوجد العديد من التفاعالت اليت حتدث مثل هذه النوع مثل تفاعل األكسجني املوجود يف ماء التربيد يف املفاعالت                  

 مع األكسجني لينتج جسيم ألفا كما       هع النيترونات لينتج النيتروجني مع بروتون الذي يتفاعل بدور        حيث يتفاعل م  
  :يف التفاعالت التالية

α+→→+

+→→+

NFpO

pNNnO
13
7

*17
9

1
1

16
8

1
1

16
7

*1616

  

  
  :حسابات التنȊيط النووي

)/.( يف جمال تدفق نيتروين    1N لو قمنا بوضع مادة معينة       2 scmnφ مقطع عرضي   ذات  σ     فأنة يف هـذه 
  : نتيجة حدوث تفاعل هلذه النيترونات مع املادة كما يلي 2N احلالة سينتج عندنا مادة جديدة

112 NN φσ=  
تبدأ باالحنالل مع الزمن مع استمرار تكـون         ستكون مادة مشعة و    2Nوبعد هذا التفاعل فان املادة اجلديدة         
 فان معدل التغري يف املادة مـع        هاملقذوفامتصاصها للجسيمات   و  الستمرار عملية قذفها بالنيترونات     نتيجة 2Nاملادة  

 يف املعادلـة     ذرات املادة اليت احنلت إشعاعيا كما هو مـبني          عدد الزمن يساوي معدل إنتاج هذه املادة مطروح منه       
  :التالية

2211
2 NN

dt
dN

λφσ −=  

  :وحبل هذه املعادلة فإننا سنحصل على 

)1()(

)1()(

2

2

1122

2

11
2

t

t

eNNtA

e
N

tN

λ

λ

φσλ

λ
φσ

−

−

−==

−=
  

)1(يف حالة كان عمر النصف للذرة اكرب من زمن التشعيع فان احلد    2te λ−−  و العينةƴ الذي يدعى مبعامل 
t2λيساوي 

  :[118]  فان املعادلة أعاله سوف تصبح كما يليوبالتايل 

tNtA 211)( λφσ=  
)1( من عمر النصف حبدود ثالث أضعاف  فان احلد           أكثرأما يف حالة استمرار التشعيع ملدة طويلة           2te λ−− 

ن وصلت حد اإلشباع لذا  فعندئذ يصبح إنتاج املادة اجلديدة ثابت أي ال تنتج انويه مشعة جديدة وتكو 1يساوي 
 يستعمل يف هذه احلالة تقنية      ه طويل فان عملية التشعيع قد تستغرق سنوات لذا فأن         عمر نصف عند تشعيع مادة ذات     

االستنفاذ بتشعيع تركيز قليل من املادة ملدة قصرية كون كمية املادة املشعة املراد إنتاجها تعتمد على عدد الذرات يف                   
  .  من زيادة عددها بكثريدفق وبتقليل كمية الذرات حنصل على حالة اإلشباع أسرعاملادة وعلى مقدار الت
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  :مثال

  نيترون لكل سم مربـع يف        1210  ذات تدفق يساوي   ت غم مت تشعيعها بنيترونا    0.1شرحية من التنجستون وزهنا     
  : احسب ، بارن38انية واملقطع العرضي هلا الث
  ؟ ساعة24عي بعد  نشاطها اإلشعا-1
   عند وصوهلا حالة اإلشباع؟-2 

  :احلل
  :يتم إنتاج نظري التنجستون حسب التفاعل النووي التايل

QWnW ++→+ γ187186  
فقط فان  %  28.42  ونسبة وجودها يف التنجستون الطبيعي هي         W186 ومبا أن مادة التنجستون اليت تتفاعل هي      

  : غم حيسب كما يلي باستخدام عدد افاجادرو وعدد املوالت من املادة كما يلي0.1ها يف وزن عدد الذرات من

atom
molg

molatomgN 19
23

1 1031.9
/85.183

2842.0/10022.61.0
×=

×××
=  

للتنجسـتون  عمر النصـف     ساعة إذا علمنا أن      24وبعد ذلك نعوض هذه القيمة حلساب النشاط اإلشعاعي بعد          
  : ساعة كما يلي23.9يساوي 

mCisdeA hh 8.47/1077.1)1(1031.9103810)24( 924)9..23/2ln(192412 =×=−××××= −−  
)( النشاط اإلشعاعي عند حد اإلشباع فان احلد         وحلساب   2te λ−  الصفر بعـد حـوايل عشـرة        سيؤول اىل 

  : تصبح املعادلة كما يليينها ساعة وح239أضعاف عمر النصف أي بعد 

mCisdsatA 7.95/1054.3)1(1031.9103810)( 9192412 =×=××××= −  
  

  : باƨسيمات املǶȊونة النوويالتنȊيط

ات املشحونة مثل الربوتونات والديترونات وذلك بعـد تعجيلـها          ميكن تنشيط ذرات املادة بقذفها باجلسيم       
وكذلك ميكن تعجيل دقائق ألفا وبعȐ انويه الذرات        ) 22(يف الشكل   املبني  بواسطة املسارعات مثل السيكلترون       

الستخدامها يف عملية التنشيط النووي إلنتاج النظائر املشعة و السيكلترون مكون من نصـفي اسـطوانة دائـريني                  
 متغري القطبية يوضعان يف جمال مغناطيسـي ويـتم تعجيـل             عال  كهربائي فرغني من اهلواء يوصل هبما فرق جهد      م

اجلسيمات املشحونة يف هذا النوع من املسارعات من خالل  حقن اجلسيم املشحون يف منتصف هـذه االسـطوانة          
وبوجـود اجملـال    ) حلـزوين (بة دائـري    حتت تأثري اجملال املغناطيسي ưا يؤدى اىل تكون مسار منحين للجسيم ش           

الكهربائي املتغري على نصفي املسارع يؤدي اىل تسارع اجلسيم املشحون بشحنة موجبة باجتاه النصف السالب ưـا                 
 معني حلني الوصول اىل النصف األخر مث يتم تغري األقطاب ليصبح النصف األخر هو السالب ليتسارع                 ايعطيه تسارع 
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 وهكذا يف هناية املسار يكون اجلسيم قد اكتسب الطاقة املطلوبة نتيجة تسريعه يف هذا               لسالب القطب ا  اجلسيم باجتاه 
  .املسارع

 يتم إنتاجها بواسطة املسارعات حيث يتم قذف النواة بربوتون ưا           اتنمعظم النظائر املشعة اليت تطلق البزوترو     
 موجـب   نتـرو ولربوتون ينحل اىل نيتـرون و بز      يؤدي اىل زيادة عدد الربوتونات داخل النواة وبالتايل فان هذا ا          

 يف العديد من التطبيقات الطبية وعادة تكون هذه النظائر ذات عمر قصري جدا لذا فأنة دائما يتم         نترووويستخدم البز 
بناء هذه املسارعات بالقرب من أماكن استخدام هذه النظائر لضمان وصول الكميات املنتجة هبذه الطريقة وهـي                 

ا مبا يضمن جناح االستخدام هلذه النظائر كما يف حالة استخدامه يف تقنية التصوير الطبقـي بواسـطة                  نشطة إشعاعي 
  : كما يف التفاعل التايل18ونظري الفلور  11 حيث يتم استخدام نواة نظري الكربون (PET)تروين واالنبعاث البز

QnFPO
QHeCPN

++→+

++→+
18
9

18
8

4
2

1114

  

 )76.99(% وبنسبة MeV96.0  بطاقةنتروو دقيقة مطلقا بز20.3 بعمر نصف يبلغ     11حيث ينبعث الكربون    
 وبنسبة MeV6332.0 ترون بطاقةو مطلقا بز18 وينبعث نظري الفلور     . املستقرة 11ليتحول اىل نواة ذرة البورون      

  .18تحول اىل نواة ذرة األكسجني ي ل)73.96(%
),(  ميكن أيضا إنتاج النيترونات من خالل قذف االنوية بالربوتونات         كما np     واحلديـد   11 بقذف ذرات الربون 

),( الديتروناتبوالنيكل والنحاس أو     nd قذف انويـه ذرات الليثيـوم والربيليـوم والكربـون         من خالل   وذلك 
  .  والنيتروجني

  
  :مثال

، احسب   Aµ3   حبزمة من الربوتونات الناجتة من      mµ1  سم مربع وƧكها     1ة من احلديد مساحتها     مت قذف شرحي  
  . بارن0.6عدد النيترونات الناجتة إذا علمت بان املقطع العرضي للحديد يساوي 

  
  :احلل

  :عل التايل هو الذي سيحصلعند قذف شرحية احلديد حبزمة من الربوتونات فان التفا

nCopFe +→+ 5656  
  :ستكون % 91.75 غم سم مكعب ونسبة وجودة يف العينة 7.9وعدد الذرات يف شرحية احلديد الذي كثافته 

atom
molg

molatomcmgcmN

18

23334

1

108.7
/845.55

9175.0/10022.6)/9.7)(101(

×

=
××××

=
−

 

  : ميكروكومل لكل ثانية يكون كما يلي3 ميكرو أمبري يساوي 3ودفق الربوتونات الناتج عن 

scmproton
cmpC

sC
p ./1087.1

)1()/106.1(
/103 213

219

6

×=
××

×
= −

−

φ  
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  :وبالتايل فان عدد النيترونات الناجتة يف الثانية الواحدة سيكون كما يلي
sneutronscmprotoncmn /1077.8)./1087.1)(106.0)(108.7( 721322418 ×=×××= −φ  

  
 )  Cyclotron(مسارع اجلسيمات املشحونة ): 22(الشكل 

  :التنȊيط النووي بواسطة الفوǩونات

ـ            االفوتونات ذ     ه الـذرات إلنتـاج النيترونـات      ت الطاقة العالية ميكنها أيضا تنشـيط العديـد مـن انوي
)2,(),,( nn γγ  و الربوتونات  ),( pγ             يف حال كانت طاقة الفوتون اكرب من طاقة العتبة هلذه التفاعالت النووية 

 التفاعالت التفاعـل     ومن األمثلة على هذه     الطبية ،   املسارعات من خالل  واليت ميكن إنتاجها     MeV8 أي اكرب من  
  : التايل 

QnII ++→+ 128129 γ  
 ميكرو أمبري علـى هـدف مـن         30 دقيقة وميكن إنتاجه من حزمة تساوي        25ويكون عمر النصف هلذا النظري      

 لكل سم مربع يف الثانية تقذف فيها العينة من اليود ملـدة             1013التنجستون إلنتاج حصيلة من الفوتونات تساوي       
واملقطع العرضي هلذه التفاعالت يكون صغري جدا حبدود امللي بارن وحيسب عدد الذرات املنشـطة               . اساعتني تقريب 

ومن منظور الوقاية اإلشعاعية فان عمليـة التنشـيط         . كما مت شرحه سابقا باستخدام التدفق الناتج عن الفوتونات        
 حيث  MeV10 قات عالية تزيد عن   النووي بواسطة الفوتونات قد تصبح مشكلة يف حاالت العالج اإلشعاعي بطا          

 واملريȐ وغرفة املعاجلة إنتاج نيترونات      سارعراس امل ل  العناصر املكونة  ينتج عن عملية تفاعل الفوتونات مع جمموعة      
ة قد تؤدي اىل زيادة اجلرعة اإلشعاعية للمريȐ أو العاملني على حد سواء ما مل تتخذ اإلجراءات الالزمة والضروري                 

   .[130 ,129] % 10للوقاية منها وقد تبلغ مسامهة النيترونات يف زيادة اجلرعة حوايل 
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ǬالǮالفصل ال  
  ǩفاعل اإلȞȉاț مȜ املادة

  
  : املقدمة

 أو على شـكل     ،اإلشعاع سواء كان على شكل جسيمات مثل النيترونات والربوتونات ودقائق ألفا وبيتا             
 هلما طاقة موصوفة باإلضافة إىل املواصفات األخرى مثـل           ،  مثل أشعة جاما وأشعة أكس     يإشعاع كهرومغناطيس 

وعمومـا كـل    . واليت مبجملها حتدد طبيعية تفاعل هذه اإلشعاعات مع املـادة           ،  ركة والشحنة   الكتلة وطاقة احل  
تعمل ،    لطاقة اإلشعاع   كامل أو جزئي أو تشتت     صامتصا  أدت اىل  التفاعالت اليت حتدث لإلشعاع مع املادة سواء      

ا حبالة تـأين نتيجـة فقـد هـذه          على تأين ذرات املادة جبعلها تفقد عدد من اإللكترونات املدارية للذرة لتتركه           
 برفـع   وذلـك  إثارهتـا  من خـالل  اإللكترونات وتكون الذرة يف هذه احلالة موجبة الشحنة نتيجة هذا الفقد  أو            

 يتم حتول اإلشعاع من شـكل اىل أخـر مثـل             أن ، أو ثارة  ستت أعلى لتترك الذرة حبالة م     اإللكترونات اىل مدارا  
 اجلسيمات املشحونة معظم طاقتها      تفقد ولكن يف العموم  . إللكترون والبوزترون  ا أفناءالفوتونات الناجتة عن عملية     

، لذا قام العلماء بدراسة كل        تفقد طاقتها بعملية التشتت واالمتصاص      فإهنا بعملية التأين أما النيترونات والفوتونات    
  .هذه التفاعالت املختلفة وهذا ما سنتطرق له خالل هذا الفصل

  : ț مȜ املادةطǤيȞة ǩفاعل اإلȞȉا

توجد عدة طرق للتعبري عن تفاعل اإلشعاع مع املادة واليت تصف فقدان اجلسيمات لطاقتها خالل مرورهـا                   
عرف بأهنا مقدار خسارة اجلسـيم      ت واليت   S واليت يرمز هلا بالرمز     ،  هو قدرة التوقف   ى هذه الطرق  أحدو .يف املادة 
  :حيث ميكن كتابتها على النحو الرياضي التايل يف املادة dxعلى طول مساره  dEلطاقته

dx
dES −=  

املعـدل  و .يف املادة dx  يف طاقة اجلسيم كلما  عرب مسافةاًواإلشارة السالبة يف املعادلة تعين أن هناك تناقص
لوسط على إيقـاف هـذه اجلسـيمات        اقدرة   وا  ، ان اجلسيمات لطاقتها يف املادة على طول مسارها       اƪطي لفقد 

جلسيمات املشحونة  اف  يتوق  املادة على  وباستخدام الكم النسƑ استطاع العامل بيثي من اشتقاق عالقة رياضية لقدرة          
  :الثقيلة كما يلي وعرفت باسم عالقة بيثي لقدرة التوقف

( ) 
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 m عدد اإللكترونات لكل وحدة حجـم يف املـادة و          n شحنة اإللكترون و   e العدد الذري للجسيم و    z حيث
cvكتلته اإللكترون يف السكون و     /=β    رعة الضوء و   سرعة اإللكترون على سI      متوسط طاقة اإلثارة لـذرات 

 وكلـها ،   اجلسـيم    سرعةجلسيم وعلى   اوعدد بروتونات    يتبني لنا بان قدرة التوقف تعتمد على الشحنة        لذا .املادة
 قـة للجسيم املشحون أما بالنسبة للمادة فأهنا تعتمد على عدد اإللكترونات يف املادة وعلى متوسـط طا                خصائص
)2.117.1( و   19وطاقة اإلثارة تساوي حوايل     . اإلثارة هلا  +Z 8.5271.8 (و +Z  (فولت  للمواد    إلكترون 

     .     على التوايل13 واكرب من 13-2 و 1ذات األعداد الذرية 
)/(كما ميكن أيضا التعبري عن طبيعة التفاعل بانتقال الطاقة اىل املادة خطيـاً               dLdELET  وهـذا  =−

التعبري مشابه لتعبري قدرة التوقف حيث أن انتقال الطاقة اىل املادة خطياً مساوي لقدرة التوقف بـاختالف أن األول      
يعرب عن عملية فقد اجلسيم لطاقته ضمن حجم معني أما األخري فهو يعرب عن عملية منح الطاقة للوسط املمـتص أو                     

 معدل الطاقة اليت انتقلت حمليـا للوسـط         عن فان الثانية تعرب      ،  كما أيضا  .اقة اجلسيم  امتصاص ط   بالتحديد أين مت 
انتقـال  عملية  وحملياً تعرب عن املكان الذي حدث فيه التصادم و، dL ومسافة معينةdEاملادي ضمن طاقة حمددة 

ان القريب جداً له  مع مالحظة بان تعبري انتقلت حملياً قد تعود علـى املسـافة                 الطاقة من اجلسيم اىل املادة أو املك      
  [83 ,82]. لطاقة اجلسيم املفقودة يف املادةاحملددة  الطاقة القصوى علىالقصوى للمسار أو 

 ولكـن يف حالـة       ،  متساويان عموما  أهنما فهو لوجود اختالف بينهما رغم        بني هذين التعبرييني   أما الفرق   
فان هذه األشعة سوف حتمل مقدار مـن        ،   ه واليت ترافق بالعادة اجلسيمات املتسارع     ةث انبعاث أشعة انكباحي   حدو

 اىل مكان بعيد عن مكان حدوث التفاعل األصلي لذا جيب التفريـق بـني               - وباألغلب اإللكترون  -طاقة اجلسيم   
   .االثنني عندما يتطلب الوضع وصفا دقيقاً لعملية التفاعل مع املادة

 املتكونـة   األيونية وهو عبارة عن عدد األزواج       SI باإلضافة اىل هذين التعبريين يوجد أيضا التأين النوعي       
)/(لكل وحدة مسافة أي أن       dxdNSI  املتكونـة علـى طـول    األيونية هو عدد األزواج  N حيث أن  ،   =

 فولت والـذي  إلكترون 33.97 ويبلغ معدل الطاقة الالزمة لتكوين زوج واحد من األيونات يف اهلواء        .dxاملسار
)34/(يقرب بالعادة اىل الرقم  ipeVويف السياق نورد املثال التايل :  

  :مثال
 املنبعـث مـن نـواة      MeV78.4قته كم عدد األزواج من األيونات املتكونة يف اهلواء عند مرور جسيم ألفا طا            

Ra226؟   
  : احلل

ipeVMeV= عدد األيونات  140600)34/78.4( =   
power  stopping Relative)( (طاقة التوقف التقريبية   .relS        تستعمل أيضا للمقارنة بني فقدان الطاقـة يف

ويتم حساهبا من خالل كثافة هذه املواد فعلى سبيل املثـال           ،  مواد خمتلفة بالنسبة اىل مادة مرجعية مثل اهلواء مثالً          
  : بالنسبة للهواء ميكن احتساهبا كما يليم لɊملنيوةطاقة التوقف التقريبي

2064
/10293.1

/669.2
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 ضعف اهلواء أو ميكن القول بان مسار اجلسـيم يف           2100ومن هنا يتبني لنا بان قدرة التوقف ملادة األملنيوم تبلغ           
  . مرة2100دة األملنيوم سيكون اقل من اهلواء ب ما
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 هو اختصار لطاقة احلركة الـيت يـتم         والكريما  ،  يستعمل للتعبري عن التفاعل    Kerma)( الكريمامصطلح    
)    (  للمادة إعطاءها materialinreleasedenergyKinetic         وهي من وحدات التعبري عن اإلشعاع أيضا فهي 

وهي مقدار الطاقة اليت تعطى لوحدة الكتلة املتعرضة لإلشعاع مـن    ،  شعاع بوحدة الراد    تعرب عن مقدار التعرض لإل    
اكس واليت تنتج اإللكترونـات     أشعة   مثل أشعة جاما و    أجلسيميخالل اجلسيمات الثانوية الناجتة عن اإلشعاع غري        

لتطرق هلا الحقا ضمن وحدات قياس  تعطي طاقتها للمادة وسيتم ا  هذه  واإللكترونات الناجتة   ، بعد تفاعلها مع املادة   
  .  اإلشعاع

  :ǩفاعل دقاǕ Ȩǝلفا واƨسيمات املǶȊونة مȜ املادة

 مدارية هلما عنـد      الكترونات دقائق ألفا واالنوية املشحونة تكون ذات شحنة كهربائية كبرية لعدم وجود أي           
ذرات الوسط املادي نتيجة لقـوى       وتتفاعل مع املادة من خالل عمليات التأين مع           ، خروجها من التفاعل النووي   

 جتعلها قادرة   حبيثحيث تنقل جزء من طاقتها هلذه اإللكترونات        ،  لكترونات املادة    وبني ا  االتجاذب الكهربائي بينه  
 اإللكتـرون    هو عبارة عـن    كون يف هذه احلالة زوج ايوين     توي،  على االنفالت من مدارها وترك الذرة حبالة تأين         

 أخر  إلكترون قد تكون كافية للتفاعل مع       اليتو  اىل طاقة اإللكترون املنفلت    ألضافهاذرة املؤينه ب  نفلت من املدار وال   امل
وبسب الشحنة العالية اليت حتملها هذه اجلسيمات يتميز مسارها بالكثافة العاليـة مـن              .  أيضا هوإخراجه من مدار  

لذا متتاز بصغر مدى مسارها الذي يكون يف حدود     الذرات املتأينه ويكون انتقال الطاقة كبري جدا يف املليمتر الواحد           
    . على تأين ذرات املادةالكثيفةامليكروميتر  داخل املادة وقدرهتا

 وبالتـايل    ، قد طاقتها بتأين ذرات املادة وهذا يؤدى اىل اƳفاض سرعتها         فعند أخترق دقائق ألفا للمادة تبدأ ب      
ة ưا يزيد من احتمالية حدوث التفاعل بينها وبني ذرات املـادة      يعطيها زمن اكرب تقضيه بالقرب من ذرات املاد        هفأن

 لتقوم بعد ذلك حبمل اإللكترونات من ذرات املادة لتصبح ذرة هليـوم متعادلـة                ، حلني فقد كامل طاقتها وتوقفها    
)MeV)75وميكن جلسيم ألفا  بطاقة      . كهربائياً زوج ايوين لكل    ألف 80-50 تكوين أزواج أيونيه تصل اىل       −

  والذي يتميز بظهور قمة يف هناية         PeakBragg وعرفت هذه اƪاصية بقمة منحىن براغ     .  سم يف هناية مسارها   
املنحىن نتيجة لزيادة تركيز التأين يف هناية املسار عند متثيل العالقة بيانيا بني عدد األيونات لكل وحدة مسافة مـع                    

   ).1 (  يف الشكلحةوقمة براغ موضاملسافة 

  

  منحىن قمة براغ):1(الشكل 
هذه اƪاصية طريقها اىل التطبيقات الطبية حيث تستعمل حاليا ملعاجلة  األورام السرطانية بواسطة              وجدت         

 حيث يتم تركيز هذه القمة على املنطقة املراد القضاء على اƪاليا السـرطانية               على نطاق حمدود   لكنو الربوتونات
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 والربوتونات تستعمل عوضا عن جسيمات ألفا الن مداها يف النسيج احلي اكرب من مدى جسـيمات ألفـا                   .فيها
 أن تصـله    واليت يكون من الصعب   ق أكرب   اعماوبالتايل ميكن بواسطة الربوتونات الوصول اىل اƪاليا اليت تقع على           

و التصـل اىل    ) الطبقة غري احليـة   (ارجية   ميكن إيقافها بواسطة طبقة اجللد اƪ      حيثمداها   يةدودحملجسيمات ألفا   
  . العميقةاألنسجة 

  : واƨسيمات املǶȊونة الǮقيȲةاملدƨ Ɂسيمات Ǖلفا
ات ألفا أحادية الطاقة أي عند انبعاثها تكون مجيع اجلسيمات املنبعثة من انويه املـادة الواحـدة                 ميجستعترب    

 فعلى سبيل املثال لو وضعنا مصـدر   ، يف اهلواء أو يف املادةاً لذا ال بد هلا أن يكون مداها واحد         ، متساوية يف الطاقة  
ووضعنا يف الطـرف األخـر     ) 2( حاجر رقيق جداً كما هو مبني يف الشكل          أمامهإشعاعي جلسيمات ألفا ووضعنا     

ات سنجد بان مجيع جسيمات ألفا تقريبا هلا نفس املدى، وكلمة تقريبـا             ميكاشف إشعاعي لقياس عدد هذه اجلس     
ين أن هناك مدى متوسط هلذه اجلسيمات وقد يزيد أو ينقص مبقدار ضئيل جدا نتيجة االنتشار غري املنـتظم                   هنا تع 

 التوزيـع الطبيعـي لقيـاس هـذه         ضمن إحصائي    يكون   وعدم االنتظام هذا  ،   Straggling)(هلذه اجلسيمات 
ألفا بالسنتمتر يف اهلواء حيث توجـد       ويف العادة يقاس مدى جسيمات      ). 3(اجلسيمات وكما هو موضح بالشكل      

  :عالقة رياضية بني طاقة جسيم ألفا ومداه يف اهلواء وهذه العالقة كما هو مبني أدناه
2/3325.0)( ERangeR =  

  أو 
3/212.2 RE =  

  . فولتلكترونإباملليون  E تقاس بالسنتمتر يف اهلواء و R  حيث

  

   خالل اختراقها احلاجزألفاجسيمات ):2(الشكل 
 – قاعـدة بـراغ      مومدى جسيمات ألفا يف اهلواء قد يستعمل أيضا ملعرفة مداها يف املواد األخرى باستخدا               

  :كليمان واليت هي حسب ما يلي

a
ma

aairAlm RM
M
MRR

ρ
ρρ ××=××= −4102.3)/(  

  :مثال 
 علمت بان كثافتـه     إذا فولت كلياً    إلكترون مليون   5 ألفا طاقته     ما هو السمك الالزم من األملنيوم لتوهني جسيم       

  سم ؟لكل  غم 2.7األملنيوم تبلغ 
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  :احلل
  : جند يف البداية مدى جسيم ألفا يف اهلواء حيث يكون

cmERangeR 6.3)5(325.0325.0)( 2/32/3 ===    
  : كليمان جند–وبعد ذلك باستعمال قاعدة براغ 

cmcmRAl
44 102.226.3

7.2
27102.3 −− ×=×××=  

  
  . بعد اختراق احلاجزألفا توزيع جسيمات منحين): 3(الشكل 

 هلا باألغلب نفـس قيمتـها       هيج احلي تكون قدرة التوقف الكتلي     لغايات الوقاية اإلشعاعية ويف حالة النس     
باهلواء كون هناك تشابه يف املكونات لذا يكون مدى ألفا يف األنسجة يساوي مدى ألفا يف اهلواء مضروباً بنسـبة                    

  :سيج كما هو موضح أدناهكثافة اهلواء اىل الن

air
tissue

air
tissue RR

ρ
ρ

=  

 عرف هذا املدى كاقتران     إذاكما ميكن أيضا حساب املدى ألي جسيم مشحون بالنسبة اىل مدى الربوتون يف املادة               
  : العالقة التالية خاللمع سرعة اجلسيم الذي ميكن معرفته من طاقته احلركية من

)()( 2 ββ PR
Z
MR ×=  

cvحيث /=β      ميكن إجيادها من طاقة احلركة و    القيمة  سرعة اجلسيم على سرعة الضوء وهذه  M  كتلة اجلسيم
  : كما يلي   مدى الربوتونات يف املادة على الطاقة املكافئة لسرعة اجلسيمβpR)( و

)1
1

1(
2

2 −
−

=
β

McT 

كمثال وميكن كذلك إجياد املدى من      ) 4(يف املاء حسب طاقة الربوتون ميكن إجياده من  الشكل           مدى الربوتونات   
  . وبالتايل ميكننا إجياد مدى اجلسيم املشحون يف املاءβ ومن مث جند قيمة  ، ملواد أخرىالثالثاجلداول يف امللحق 

  : مثال
    احسب مداها يف النسيج احلي؟Mev80  طاقته23H+ أيون 
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 3النسيج احلي يكافǜ املاء وهنا جند أوال مدى الربوتون يف النسيج احلي كما يلي حيث أن كتلة اجلسيم تسـاوي                     
  :  كما يلي 2Mcوحدة وزن ذري جند قيمة 

MeVMeVMc 279093132 =×=  
  : كما يليMev80  على طاقة β مث جند قيمة

055.0

)1
1

1(279080

2

2

=

−
−

=

β

β  

  :  وحدة وزن ذري1 كما يلي حيث أن كتلة الربوتون تساوي حوايل β مث جند طاقة الربوتون عند هذه القيمة ل

MeVT 7.26)1
055.01

1(931 =−
−

=  

2/715.0 ساوييون  د مدى الربوت  جن) 4(مث من الشكل     cmg ،     م املشحون بالنسـبة ملـدى      ي مث جند مدى اجلس
  : كما يليتونوالرب

cmR

cmgcmgR
He

536.0

/536.0/536.0715.0
2
3)( 22

23

=

==×=β  

  : ǩفاعل جسيمات بيتا مȜ املادة

حيـث  ،   منبعث من داخل النواة وكتلته صغرية جداً باملقارنة مع اجلسيمات األخرى             لكترونجسيم بيتا هو إ     
g28101.3 تبلغ  اجلسيم يعطيه سرعة فائقة عندما تكون طاقته حبدود املليـون           كتلةوصغر  ،  يف حالة السكون     ×−

وجسيم بيتا يتفاعل مع  املادة بعدة طرق وهي التأين املباشـر         .  من سرعة الضوء    سرعته قد تقترب و فولت   إلكترون
  .تشرنكوفة االنكباحية وإشعاع  وانبعاث األشع املتأينهوأشعة دلتا اليت تنتج من اإللكترونات

 حركته وشحنته السالبة تؤثر على إحدى اإللكترونات املدارية ةل جسيم بيتا إىل املادة فان طاق دخوعند  
  الداخلطاقة حركة يكتسبها من الطاقة األصلية للجسيموحيصل على عن طريق التنافر الكهربائي فتƕعه من مكانة 

  الداخلل الطاقة اليت يكتسبها هذا اإللكترون يف أقصاها نصف قيمة طاقة اجلسيمتاركا الذرة حبالة تأين وقد تص
 لذا فان مسارها يكون متعرج  ، فان احنرافها يكون كبري، اإللكترونة جسيم بيتا مساوية لكتلةومبا أن كتل. [139]

اه يف املادة يكون اكرب الƳفاض  العالية لذا فان مدلسرعتهưا يؤدي اىل زيادة طوله وتكون كثافة تأينه اقل نظراً 
 فولت يبلغ مداه يف اهلواء حوايل إلكترون مليون 3 فعلى سبيل املثال فان جسيم بيتا بطاقة .معدل فقده للطاقة

فقدرة التوقف التصادمية جلسيم بيتا ختتلف عنها يف .   زوج أيوين لكل سم50 سم ويعمل على تأين 100
خالل تفاعل واحد مع ) نصف الطاقة (تهجسيم بيتا ميكن أن يفقد معظم طاق أن  أوهلم هوجسيمات ألفا لسببني

أحد اإللكترونات املدارية والسبب الثاين أن جسيم بيتا مطابق متاما اىل لإللكترون املداري ưا جيعل من الصعوبة 
لنصف بعكس البزوترون التميز بينهما ويف هذه احلالة يأخذ اإللكترون املداري الطاقة األقل على أن ال تزيد عن ا

كما أن جسيمات بيتا تفقد طاقتها من خالل التفاعل . حبيث ميكن أن تنتقل كامل طاقته اىل اإللكترون املداري
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 مع اإللكترونات املادة أو من خالل األشعة االنكباحية حيث أن كتلة اجلسيم الصغرية جداǈ جتعله أالصطدامي
كمية الطاقة املفقودة من عن  من الصعوبة التغاضي للنواة املوجبة ưا جيعل يتسارع بسرعة اكرب يف اجملال الكهربائي

لذا فان معادلة بيثي الحتساب قدرة املادة على توقيف  جسيمات بيتا بواسطة ،  [139]خالل األشعة االنكباحية 
  :التصادم املباشر تكون كما يلي

  
  . اجلسيممدى الربوتونات يف املاء حسب طاقة: )4 (الشكل
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  :لإللكترون السالب وللبزوترون املوجب
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إلشعاعية الناجتة عن األشـعة     وتكون قدرة التوقف الكلية هي حاصل مجع قدرة التوقف التصادمية وقدرة التوقف ا            
  :االنكباحية وتبلغ نسبة قدرة التوقف التصادمية اىل اإلشعاعية حسب املعادلة التالية

( )
( ) 800rad

col ZE
dxdE
dxdE

=
−
−  

 للجسيم خالل تفاعله مع املادة حبيث يصبح فقد الطاقة مـن             يتبني لنا بان هناك طاقة حرجة      ه املعادلة أعال  من
فمثال عند تفاعل جسيمات بيتا مع غـاز األوكسـجني   ،  طاقة من خالل التصادمات     خالل اإلشعاع مساو لفقد ال    

 فان فقد الطاقة اإلشعاعي يساوي فقد الطاقة التصادمي عندما تبلغ طاقة جسيمات بيتـا               8الذي يبلغ عدده الذري     
ميم الدروع اإلشعاعية  فولت وهذا األمر مهم يف اجملراعية اإلشعاعية والوقاية اإلشعاعية عند تص    إلكترونمليون  100

 ةملصادر بيتا حيث جيب األخذ باحلسبان بان جسيمات بيتا عند تفاعلها مع مادة الدرع ستقوم بإنتاج أشعة انكباحي                 
خترج من مادة الدرع وقيمة هذه األشعة تعتمد على طاقة جسيم بيتا وعلى العدد الذري ملادة الدرع لـذا يفضـل                     

Ȑوميكن تقدير حصـيلة  .  [118] لتجنب حدوث هذه األشعةبيتاسيمات جل استخدام دروع ذات عدد ذري منخف
  :هذه األشعة من خالل طاقة أشعة بيتا والعدد الذري للدرع من خالل املعادلة التالية

ZT
ZTY

)1061(
106

4

4

−

−

×+
×

=  

  .  طاقة جسيم بيتاTالعدد الذري للمادة و  Z حيث 

Ɂجسيمات بيتامد :    
،  يتم توهني جسيمات بيتا يف املادة بعدة وطرق وأمهها هو التأين لذرات املادة ويليه اإلشعاع االنكباحي  

ويعاž مقدار توهني املادة ألشعة بيتا من خالل مالحظة التغري يف شدة املصدر املشع عندما نقوم بإضافة Ƨك خمتلف 
 ومن خالل نتائج التجارب مت  مربعوالذي يقاس بوحدة غم لكل سم، ثال يف كل مرة من األملنيوم على سبيل امل

وضع صيغة رياضية ملعرفة املدى الذي تقطعه هذه اجلسيمات قبل أن يتم إيقافها بالكامل بعد خسارهتا لطاقتها 
قتها من  من هذه التجارب تبني أن جسيمات بيتا اليت تبلغ طاالغرام لكل سم مربعحيث يتم قياس املدى بوحدة 

  : فولت يكون مداها يف املادة كما هو مبني يف املعادلة التاليةإلكترون مليون 2.5 ولغاية 0.01
EER ln0954.0265.1412 −=  
  :أو ميكن كتابة نفس املعادلة بالشكل التايل

2/1)ln2146.10(236.363.6ln RE −−=  
 فولت من   إلكترون مليون   0.6 عن    عمومية ميكن أجياد مدى جسيمات بيتا اليت تزيد طاقتها         أكثرأو بشكل أخر و     

  :املعادلة التالية

133542 −= ER  
  : فولت يكون املدىإلكترون مليون 2.5وجلسيمات بيتا اليت تتجاوز طاقتها 

106.053.0 −= ER  
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  . يبني مدى جسيمات بيتا يف مواد خمتلفة حسب طاقتها) 5(والشكل 

 تعرجـا مـن     أكثـر ت اإللكترونات يف املادة فإهنا بالعادة تأخذ مسارات          بالنسبة ملسارا  تهظمن املهم مالح    
مسارات اجلسيمات املشحونة األثقل نتيجة التصادمات غري املرنة مع اإللكترونات املدارية يف ذرات املادة والشكل               

  . ويوضح شكل املسار الذي تتخذه اجلسيمات املشحونة ومن بينها اإللكترونات) 6(

  
  .ى جسيمات بيتا يف املواد املختلفة حسب طاقتهامد) 5(الشكل

  :مثال 

 5بوره Ƨـك   فولت من الطاقة عند عإلكترون مليون 2.2ما مقدار خسارة جسيم بيتا الذي تبلغ طاقته        
ƽ 3/19.1عية واليت تبلغ كثافتهاملم من مادة  cmg ؟  

  
  .جلسيمات املشحونة يف املادةمسارات ا) : 6(الشكل 

  مسار اإللكترون

   و الربوتونαجسيم  مسار 
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  :احلل

  : ، وسنجد مدى جسيمات بيتا يف هذه املادة كما يليMeV2.2  طاقة جسيم بيتا تساوي
2)2.2ln(0954.0265.1 /06.1)2.2(412 cmgR == −  

  : وإلجياد املسافة بالوحدات الطولية نعوض باملعادلة التالية2سم/ هي غم مت إجيادهاوحدة املدى اليت 

cm
cmg
cmgRd 891.0

/19.1
/06.1

3

2

===
ρ

  

 سم فهذا يعين بان هذا السمك غري كايف إليقافها بالكامل لذا فأهنا سـتعرب               0.5ومبا أن املادة الشمعية يبلغ Ƨكها       
2/465.0  سم والذي يسـاوي    0.391هذا السمك وال يزال فيها طاقة كافية لعبور Ƨك مقداره            cmg   فأننـا 

  :إلجياد الطاقة املتبقية يف جسيمات بيتا كما يليسنعوض يف املعادلة القيم اجلديدة 

105.0)465.0ln2146.10(236.363.6ln 2/1 =−−=E  
 وإذا طرحنا هذه القيمة مـن  MeV11.1 وبأخذ معكوس اللوغاريتم جند بان الطاقة املتبقية يف جسيمات بيتا تبلغ            
  .MeV09.1ا لعبور هذه املادة هو قيمة طاقة اجلسيمات األصلية فأننا سنجد بان مقدار الطاقة اليت مت خسارهت

) ( من الظواهر املهمة واملصاحبة لتفاعل اجلسيمات مع املادة مبا يدعي بأشعة دلتا              Rayδ   وأشعة دلتا تنـتج 
عها من  ات أخرى وتƕ  إلكترون وقد اكتسبت طاقة كافية لتتفاعل مع        ت من املدارا  هوعƕعن تصادم اإللكترونات امل   

ات ثانوية لذا فان هذه اإللكترونات سيتم إنتاجها على طـول           إلكترون وتكون هذه اإللكترونات اجلديدة    .مداراهتا
مسار اجلسيم متخذه مسارات ثانوية ولكن اقصر من املسار األصلي وعلى جانƑ املسار األصلي عند مرور جسـيم     

  .)7( بالشكلهو موضحمشحون كما 

 

  .أشعة دلتا الثانوية على طول املسار الرئيسي لإللكترون): 7 (الشكل

  :اȄȭ مȜ املادةȞȉǕة ǩفاعل ȞȉǕة جاما و

 تعقيداً من تفاعل األنواع األخرى من اإلشعاع مع املـادة           أكثرتفاعل اإلشعاع الكهرومغناطيسي مع املادة        
.  سكون و ال حتمل شحنة كهربائية      ةوء و ال يوجد هلا كتل     كون هذه األشعة طاقة موجيه وتبلغ سرعتها سرعة الض        

وعموما فان تفاعل الفوتون مع املادة حمكوم إحصائيا باحتمالية تفاعله يف وحدة املسافة اليت يقطعها يف املادة وهذه                  
ك احتماليـة  فعندما يتفاعل الفوتون مع املادة فان هنـا . االحتمالية تعتمد على نوع املادة وعلى طاقة فوتون األشعة 

وبـرغم  . المتصاصه واحتمالية الن يتشتت بتغري مساره أو بفقد جزء من طاقته أو حƓ عبوره دون تفاعل هنائيـاً                 

 مسار اإللكترون الرئيسي

)اشعة دلتا(املسارات الثانوية
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اعتماد تفاعله على االحتمال اإلحصائي أال أن هذا االحتمال يقع ضمن أربع Ǔليات رئيسـية لتفاعـل الفوتـون                   
  .بط و التأثري الكهروضوئي وتشتت كمبتون واإلنتاج الثنائياإلشعاعي مع املادة وهذه اآلليات هي التشتت املترا

  :التȊتت املترابط

 مـداري ưـا جيعلـه       إلكترون يعرف هذا التشتت بالتشتت التقليدي وهو حيدث عند مرور الفوتون جبانب              
اليت يبعثهـا    الطاقة اليت اكتسبها من الفوتون األصلي وقيمة الطاقة          إشعاعيتذبذب مع موجة الفوتون ưا يؤدي اىل        

هذا اإللكترون املتذبذب تساوي طاقة الفوتون املمتص أال أهنا تكون يف اجتاه خمتلف عن االجتاه األصلي للفوتـون                  
املمتص أي أنه يتم امتصاص طاقة الفوتون مث بعد ذلك يتم إشعاعها ثانية بنفس الطاقة اليت مت امتصاصها بفارق إهنا                    

صلي بزوايا صغرية واحتمالية حدوث هذا التفاعل تكون أعلى يف املـواد ذات             تكون يف اجتاه خمتلف عن االجتاه األ      
العدد الذري الكبري ومع الفوتونات منخفضة الطاقة وعمليا ال يوجد أي اعتبار هلذا النوع من التفاعالت كونـه ال                   

  . حيدث أي تغري على الطاقة وتغري حمدود على االجتاه

ɄǝوȑروȾالك Ƙǭǖالت :  

ات ذرات املادة ưا يؤدي اىل انتزاعـه مـن          إلكترونري الكهروضوئي هي تفاعل الفوتون مع أحد        șاهرة التأث   
مكانة ويأخذ هذا اإللكترون كامل طاقة الفوتون على شكل طاقة حركية له باستثناء الطاقة املبذولة للتخلص مـن                  

فوتـون طاقتـه    هناك  اعتبار بان   وميكن توصيف هذه العملية رياضيا على       .  يف مدارة مع الذرة    إلكترونطاقة ربط   
hvE تساوي )(  فان طاقة اإللكترون املƕوع ستساوي      ،  يتفاعل مع املادة   = . belc EhvE  هـي  bE حيث=−

وهذا . ة الربططاقة ربط اإللكترون يف املدار لذا وحƓ حيدث هذا التفاعل جيب أن تكون طاقة الفوتون اكرب من طاق          
NMLK  املختلفةتالتفاعل ميكن أن حيدث ألي من اإللكترونات يف املدارا   . يف الذرة,,,

  
  تفاعل التأثري الكهروضوئي:) 8(الشكل 

بعد انتزاع اإللكترون من إحدى هذه املدارات خيلف ورائه فراغاً يف املدار وذرة مؤينة أو متهيجـة وهـذا                     
 املدارات األعلى وعند عملية التعبئة هذه سيقوم اإللكترون القـادم مـن             من اإللكترونات   بأحدالفراغ سيتم تعبئته    

ية لفرق الطاقة بني املدارين مع وجود احتمالية المتصاص         املدار األعلى للطاقة بإنتاج أشعة سينية ưيزة طاقتها مساو        
. Auger)( وجي أ إلكترون أخر لينطلق بطاقة حمدودة ويعرف هذا اإللكترون باسم          إلكترونهذه األشعة من قبل     

 منه ليشـع فـرق      إلكترونبعد انتزاع   Kر   اىل املدا  Lوهذا اإللكترون بالعادة ينتج من انتقال اإللكترون من املدار        
 أو غرية ليترك هذا املدار واحتمالية حدوث        L ثان يف نفس املدار      إلكترون  قبل الطاقة على شكل فوتون متتص من     

 يف حالة أن تكون طاقة      هضة ألن هذا التفاعل تكون اكرب يف املواد ذات العدد الذري املنخفȐ وطاقة الفوتون املنخف            
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الفوتون اكرب والعدد الذري اكرب فان احتمالية أن يتم امتصاص الطاقة على مسافة اكرب ưا يقل احتمالية امتصـاص                   
  .  وميضيأشعاعالطاقة حمليا يف حدود هذه املدارات ويزيد من احتمالية انبعاث 

لى طاقة الفوتون وعلى العدد الـذري للمـادة،         ن احتمالية حدوث تفاعل التأثري الكهروضوئي تعتمد ع       ا  
أي أن احتماليـة    ) العدد الذري  ( 5Z فحدوث هذا التفاعل يتناسب عكسياً مع مكعب طاقة الفوتون وطردياً مع          

  :حدوث هذا التفاعل يتم التعبري عنها رياضياً كما يلي

3

5

E
ZK=τ  

  . ثابتK حيث
 عندما تكون طاقة الفوتون قليلة والعدد       أكثرمن العالقة الرياضية أعاله يتبني بان حدوث هذا التفاعل يكون             

الذري للمادة كبري وهذا التفاعل يعترب األساس املعتمد يف التشخيص اإلشعاعي حيث أن الطاقة املستعملة للتصـوير                 
ضافة اىل أن امتصاص الفوتون يعتمد على العدد الذري لɊس اƪامس ưا            منخفضة ưا يزيد من احتمالية التفاعل باإل      

جيعل التمييز بني مكونات جسم اإلنسان ưكنا كالتمييز بني العظام ذات العدد الذري األكرب الـيت متـتص هـذه                    
 الفلـم   الفوتونات باحتمالية اكرب و األنسجة األخرى ذات العدد الذري املنخفȐ وبالتايل șهورها بوضوح علـى              

اإلشعاعي، ويف حالة جتانس النسيج احلي من حيث تقارب األعداد الذرية هلا ويراد التمييز بينهما يستدعي األمـر                  
إعطاء مواد ذات اعدد ذرية اكرب أو اصغر من العدد الذري للنسيج وهذه املواد تتفاعل أو تستقر يف النسيج املـراد                     

  . باملواد الظليلةمتييزه عن األنسجة األخرى وتدعى هذه املواد
  أال مع أحد اإللكترونات املداريـة      ثميكن تلخيص هذه الظاهرة بعدة خصائص وهي أن هذا التفاعل ال حيد             

ذرة املادة وتكون احتمالية حدوث هذا التفاعل اكرب عندما تكون طاقة اإلشعاع كافية للتغلب على طاقة                املرتبطة ب 
قة املنخفضة اليت تكون مساوية أو اكرب من طاقة الـربط يف املـدار   هذا يكون يف الفوتونات ذات الطاو  ، الربط
باإلضافة اىل انه يف حالة األنسجة يكون معامل االمتصاص ومعامل االنتقال تقريبـاً متسـاويان يف هـذا                  . الذري
  .   التفاعل

  :Ȋǩتت ȭمǤتون

MeV15.0(يعترب تشتت كمبتون مهم جدا يف أشعة جاما واكس ذات الطاقة املتوسـطة                 واملـواد ذات    )−
وتشتت كمبتون هو ناتج عن تصادم الفوتون       . األخرى  التفاعالت  حضوراً من  األكثرالعدد الذري القليل كاألنسجة     

مع أحد اإللكترونات املدارية يف ذرات املادة ưا يؤدي اىل نزع هذا اإللكترون من مكانة و إعطاءه جزء من طاقـة                     
كترون املتحول والفوتون الفاقد جلزء من طاقته يتشتت باجتاه أخر ويسمي الفوتون املتشـتت              الفوتون ويسمى باإلل  

  .)8(كما هو موضح بالشكل 
 حر  وذلك بسب صغر قيمـة        إلكترونيف حالة تشتت كمبتون ميكننا اعتبار اإللكترون املداري املرتبط بالذرة             

 يعطيه  هاإللكترون فأن ب ففي هذه احلالة وعند اصطدام الفوتون        طاقة الربط لإللكترون يف املدار مقارنة بطاقة الفوتون       
 مع اجتاه الفوتون األصلي ويتجه الفوتون املتشتت بعد فقد قيمة           φطاقة كافية لينطلق يف اجتاه يصنع زاوية مقدارها       

مبدأ حفظ الطاقة على احملورين السيين والصادي نستنتج بـان  وبتطبيق . θ  أخذها اإللكترون بزاويةاليتمن طاقته 
  :طاقة اإللكترون املتحول تساوي
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)cos1(1
)cos1(
θα

θα
−+

−
= hvE  

  وطاقة الفوتون املتشتت

)cos1(1
1`

θα −+
= hvhv  

vh طاقـة الفوتـون األصـلي و        hv طاقة اإللكتـرون املتحـول و      Eحيث    طاقـة الفوتـون املتشـتت       ′
2و

0/ cmhv=αفيها اإللكترون وتكون الزاوية اليت ينطلق :  

)2/tan()1(cos θαφ +=  
  : كما يلي فيمكن إجيادهfλواملتشتتiλ الفرق يف الطول املوجي للفوتون الداخل أما

)cos1(
0

θλλλ −=−=∆
cm

h
if  

  

  
  رسم توضيحي يبني تشتت الفوتون يف حالة تشتت كمبتون) 8(الشكل 

 واإللكترون من اجلـدير     املتفاعلتوجد عدة حاالت مهمة يف هذا التفاعل مرتبطة بطبيعية التفاعل بني الفوتون               
  :ذكرها وهذه احلاالت هي

وتون مباشرة راسيا باإللكترون ưا يـؤدي اىل        حيدث هذا عندما يصطدم الف    : التصادم الراسي على احملور    •
انطالق اإللكترون بنفس االجتاه على حمور التصادم بزاوية تساوي صفر ويرتد الفوتون بعكس اجتاه بزاوية               

 درجة ويف هذه احلالة يأخذ اإللكترون أقصى طاقة ưكنة من الفوتون ويرتد الفوتون املتشتت بأقل                180
 :باالرتداد اƪلفي للفوتون وتكون الطاقة القصوى اليت أخذها اإللكترون تساويطاقة اىل الوراء مبا يسمى 

α
α
21

2
max +

= hvE  

  :وتكون طاقة الفوتون املتشتت اقل ما ميكن وتساوي  
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α21
1`min +

= hvhv  

 فرضـياً    ưا جيعل اإللكترون ينطلق    اًحيدث يف حالة أن الفوتون يصدم اإللكترون ưاسي       : التصادم اƪدشي  •
 صفر من طاقـة الفوتـون ويكمـل         ا درجة ويأخذ طاقة مقداراه    90على االجتاه األمين بزاوية مقدارها      

الفوتون املتشتت مساره بنفس االجتاه األصلي بزاوية صفر  وحيتفظ بكامل طاقته أي أن الفوتـون ميـس                  
 .اإللكترون بدون حدوث أي تغري يف الطاقات لكليهما

 درجة على االجتاه األمين من االجتاه       90يف حالة تشتت الفوتون بزاوية      :  درجة 90تشتت الفوتون بزاوية     •
األصلي ففي هذه احلالة تعتمد الزاوية اليت يتجه فيها اإللكترون على طاقة الفوتون الداخل فـإذا كانـت                  

تـون  الطاقة صغرية جدا اقل من طاقة السكون لإللكترون فان اإللكترون سوف يأخذ الطاقة األقل والفو              
أما إذا كانت طاقة الفوتون عالية جدا فان الطاقة األكرب يأخذها اإللكترون            . املتشتت يأخذ الطاقة األكثر   

األكرب فان اإللكترون يتجه     ميكن القول بأنه يف حالة الطاقات        هويأخذ الطاقة األقل الفوتون املتشتت أي أن      
 . درجة للفوتون90زاوية  على  التشتت وتون األصلي وتزداد نسبة صغرية مع حمور اجتاه الفبزاوية
لـدروع  يتضح ưا سبق بان هذه احلاالت مهمة جدا يف تطبيقات الوقاية اإلشعاعية عند تصـميم ا                 

 األكثر أماناً أو األكثر خطورة وهذا يعين انه عندما تكون النسبة األكرب من الطاقـة                هاإلشعاعية أو حتديد الزاوي   
عل حدوث امتصاص اكرب للطاقة داخل وسط املادة وعندما تكون نسبة الطاقة            قد ƥلها اإللكترون فأنة دليل      

األكثر أخذها الفوتون املتشتت فهذا يعين بان هذه الطاقة سوف تتفاعل و متتص يف مكان أخر ưـا يتطلـب                    
قيمـة  فإذا عوضنا ب . إجراءات وقائية أخرى وخاصة عند الزاويا األقرب للتعامد مع حمور اجتاه الفوتون األصلي            

θ درجة يف املعادلة كما يلي90 مقدار  :  

αθα +
=

−+
=

1)cos1(1
1` hvhvhv  

  : فأنة ميكن اختصار املعادلة أعاله اىلα<<1 فإذا كانت طاقة الفوتون عالية جداً أي أن

2`` cmhvorhvhv o=→→=
α

  

2/2 لف فان القيمة تساوي درجة للفوتون املرتد اىل ا180ƪوبنفس الطريقة إذا عوضنا بالزاوية 
0cm أي يساوي 

MeV255.0                 وهذا يقودنا اىل تعميم يف حالة اإلشعاع ذو الطاقات العالية بان اإلشعاع املتشتت على االجتاه األمين 
شعاع املرتـد اىل اƪلـف       وان اإل  MeV511.0يكون مستقل عن طاقة الفوتون وتكون طاقته القصوى تساوي          

واحتمالية حدوث تشتت كمبتون تزداد مع زيادة طاقة الفوتون         . MeV255.0 [32] تكون طاقته القصوى تساوي   
واعتماده على العدد الذري يكون ضئيل حبدود اعتماده املباشر على عدد اإللكترونات يف الغرام الواحد من املـادة                  

  .  متساوية لكافة املواد باستثناء اهليدروجنيوهذه النسبة تكاد تكون
ɄǝناǮال ǯاإلنتا:  

 فان هناك احتمالية كبرية جدا لتفاعل هذا        MeV02.1 يف حالة أن تكون طاقة الفوتون الداخل اكرب من          
 إلكتـرون  أحـدهم  الفوتون مع اجملال الكهرومغناطيسي لنواة املادة معطياً كامل طاقته إلنتاج جسيمات عدد اثنني            
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 وبقيـة   MeV02.1  حيث أن جمموع طاقة السكون هلما تساوي       )9( كما هو موضح بالشكل      نبزوتروواألخر  
 مـع إمكانيـة أن       اجلسيمات  هلذه على شكل طاقة حركة    إنتاجها اليت مت    الطاقة يف الفوتون حتملها هذه اجلسيمات     

يبقى  بينما األخر     اجلسيمات على شكل طاقة حركية     إنتاجاملتبقية عن     الطاقة  هذه يأخذ أحد هذه اجلسيمات جممل    
ترون يكتسب مقدارا من الطاقة اكرب من اإللكتـرون         و طاقة حركية ، ويف العادة فان البز        وبدون  السكون يف حالة 

 النواة ưـا    ترون مع ووذلك بسب أن التفاعل حيدث بالقرب من النواة ذات الشحنة املوجبة ưا يؤدي اىل تنافر البز               
به مقدار من الطاقة نتيجة هذا التنافر وباملقابل فان اإللكترون سيفقد جزء من طاقته للتغلب علـى                 ايؤدي اىل اكتس  

  MeV02.1 وحلدوث هذا التفاعل فانه من الضروري أن تزيد طاقة الفوتـون عـن            . قوة التجاذب مع نواة الذرة    
 اجلهة نفس    اىل  اجلسيمات املنتجة اىل االجتاه     وعادة ما متيل   ة حلدوث هذا التفاعل    ذلك ال توجد أي احتمالي     خالفو
  .ا مت دخول الفوتون منهاليت

 اىل  هة من شكل اىل أخر من طاقة فوتوني       يعترب اإلنتاج الثنائي أحد أقوى القرائن على عملية حتول الطاقة والكتل            
ته احلركية اليت اكتسبها من التفاعل فأنة يف النهاية يتفاعل مع           كتلة وكذلك فان البزوترون املخلق وبعدما يفقد طاق       

 يتجه كل منهما    MeV511.0 ات املادة احلرة لينحال معاǈ منتجني فوتونات عدد اثنني كل منها بطاقة           إلكترونأحد  
   .)10( هو موضح بالشكل  كمابعكس اجتاه األخر 

  
  .امتصاص طاقة الفوتون الثنائي نتيجة اإلنتاج): 9(الشكل 

 احتمالية حدوث هذا التفاعل بعد حتقيق الشرط األول وهو أن تكون الطاقـة للفوتـون املتفاعـل اكـرب مـن                    
MeV511.0                     تزداد طردياً مع مربع العدد الذري للمادة ومبا أن هذا التفاعل حيصل يف العادة يف جمـال النـواة أو 

  . هذا التفاعل قد يعترب تفاعل نوويا من الناحية النظريةبالقرب منها بشكل كبري فان 

     
  .اء الثنائينة حدوث األنفيرسم توضيحي يبني كيف): 10(الشكل 
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  :ǩوƙȽ الفوǩونات وامتصاȾȍا

، حيث انه عنـد   ختتلف طبيعة تفاعل الفوتونات عن األنواع األخرى من اإلشعاع مثل اجلسيمات املشحونة    
ملادة فان جزء منها ميتص كامال واألخر يعرب بدون أي تفاعل واألخري يتم تشتته بعد فقـدان                 عبور هذه الفوتونات ا   

)( ، فإذا كان لدينا حزمة فوتونية من اإلشعاع بشدة معلومة          جزء من طاقته وباجتاه خمتلف     0I     ومنتظمة هندسـيا  
من التفاعالت السابقة ستحصل بني هذه الفوتونات وذرات املادة ưا يـؤدي             فان عدد    xتعرب حاجز معني بسمك     

اىل تغري يف شدهتا نتيجة االمتصاص والتوهني هلذه احلزمة وكلما زاد Ƨك املادة املوضـوعة كلمـا زاد التـوهني                    
 وميكن  dx  وƧك املادة املوضوع   dI  احلزمة اإلشعاعية  ة أي انه هناك عالقة تناقص يف شد       واالمتصاص يف احلزمة  

  :التعبري عنة رياضياً كما يلي

I
dx
dI µ=−  

  يدعي معامل التوهني اƪطي للمادة ويساوي ميل اƪط البياين املستقيم الذي ميثل العالقة بني Ƨـك                  µ حيث أن 
  ).11(ة اإلشعاعية كما هو مبني يف الشكل املادة ولوغاريتم شدة احلزم

  
  .اإلشعاعالعالقة بني Ƨك املادة وشدة ): 11(الشكل 

   : كما يلي وبتكامل هذه املعادلة
  

dx
I
dI µ∫∫ −=  

  :جند أن 

xeIxI

xIxI
µ

µ
−=

−=−

0

0

)(

ln)(ln  

ت التوهني للتفاعالت اليت حتدث للفوتـون         ميثل يف هذه احلالة جمموع معامال       µ معامل التوهني اƪطي    
، أي انه     وهذه التفاعالت هي التفاعل الكهروضوئي وتشتت كمبتون واإلنتاج الثنائي          ، عن عبوره Ƨك مادة معينة    

  :يساوي
κστµ ++=  
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τσκ حيث   ت كمبتون و اإلنتاج الثنـائي علـى   مها معامل التو هني اƪطي لتفاعل التأثري الكهروضوئي وتشت   ,,
 جمموع هذه التفاعالت والذي كل منـها   مبا أنا، ومن هنا جند انه من املستغرب أن يكون هذا املعامل خطي   التوايل

معتمد اعتماداً كليا على طاقة الفوتون أو العدد الذري و الكثافة للمادة وبعȐ هذه العالقات غري خطية ولكن عند                   
انيا بني لوغاريتم شدة احلزمة اإلشعاعية والسمك حنصل على هذه العالقة اƪطيـة وذلـك عنـدما                 متثيل العالقة بي  

ذكره هنا بان هذا املعامل يستخدم يف أغـراض الوقايـة            ومن اجلدير    .نتحدث عن امتصاص وتوهني وتشتت معا     
لفوتون على االنتقال وعبـور     اإلشعاعية يف حسابات الدروع اإلشعاعية عندما يكون من املهم هو التعبري عن قدرة ا             

  .الوسط املمتص
أما يف حالة حسابات التعرض اإلشعاعي أو اجلرعة املمتصة واليت تنتج عن الطاقة اليت مت امتصاصها فعليـا يف                     

 جيب البحث عن معامل أخر يوضح هذه العالقة كاقتران مع الطاقة فعلى سبيل املثال فان التفاعـل                   ، الوسط املادي 
طي كامل طاقته اىل اإللكترون الذي يودع هذه الطاقة يف النهاية يف املادة أمـا يف حالـة تشـتت             الكهروضوئي يع 

كمبتون فان جزء من الطاقة الذي حيمله اإللكترون املتحول هو الذي يقوم بإيداع هذه الطاقة يف املادة بينما اجلـزء                    
 اإلفنـاء  ونفس هذا احلال حيصل يف تفاعل        ، الذي حيمله الفوتون املتشتت يذهب بعيدا ليودع طاقته يف مكان أخر          

 البزوترون واإللكترون معاً لينتجا فوتونني حيمال هذه الطاقة ملكان أخر غـري مكـان التفاعـل                 فيننالثنائي عندما ي  
هني اƪطي   معامل امتصاص الطاقة اƪطي والذي يساوي معامل التو        enµ  لذا فأنة مت أجياد معامل أخر هو        ، األصلي

مطروحاً منة جمموع معامالت ضياع الطاقة األخرى وهي املعامالت اليت هلا عالقة حبمل الطاقة اىل مكان أخر مثل                  
 الثنائي واألشعة االنكباحية الناجتة عند اإللكترونات املنتجة من التفاعالت والـيت   اإلفناءالفوتون املتشتت وفوتونات    

وميكننا يف هذه احلالة إعادة     . األشعة السينية املميزة للعنصر     أو  ، ث هذه األشعة  تتسارع يف الوسط مسببة بذلك انبعا     
  :صياغة هذا املعامل رياضيا بالشكل التايل

)( othersppsen ++−= κσµµ  
 

)/( فاعلية وهو معامل الطاقة الكتليه اƪطـي       أكثر أخرومع هذا فان هناك معامل         ρµen       و وحدتـه هـي  
gcm  املربع لكل غرام   رالسنتمت   ويستخدم يف حالة معاجلة اجلرعة املمتصة أو كمية التعرض اإلشعاعي عنـدما          2/

وهذا املعامل يستعمل حلسابات الطاقة املمتصـة ولـيس حلسـابات           ،  يكون دفق األشعة معروف أو ميكن معرفته        
 يف عمليات حسابات الوقاية اإلشعاعية وإجياد حلـول         عمالهعند است  لذا جيب التأكد من املعامل املناسب         ، التوهني
  . ملشاكلها

معظم األعمال املتعلقة بالوقاية اإلشعاعية مثل حسابات الدروع اإلشعاعية حتل باستخدام معامـل التـوهني                 
 عوضا عن اسـتخدام     enµ باستخدام معامل امتصاص الطاقة الكتلي    تتم   اإلشعاعية    اجلرعة وحسابات،   µاƪطي

 أمهية عندما يتم اخذ طاقة الفوتـون        أكثر يكون   على حده ولكن معاجلة كل تفاعل     . املعامالت اجلزئية للتفاعالت  
  . باالعتبار والعدد الذري للمادة

التفاعالت مـع    لكل نوع من أنواع      ةيظهر العالقة التفصيلي  ) 12(على سبيل املثال الشكل     وهبذا اƪصوص و    
  . B ومادة الرصاص - A  الذي يعترب مساوي لɊنسجة احلية- املاء مادźطاقة الفوتون لكل من

 الذي يبني هذه التفاعالت مع املاء يظهر على الطاقات القليلة للفوتون يكون التفاعل الكهروضوئي هو                Aالشكل  
 وعندما تزداد طاقة الفوتون تبدأ هذه املسامهة         ، دون التفاعالت األخرى  جململ  ااملسيطر واملساهم األكرب واالهم يف      
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 إلكتـرون  مليون 0.1والسيطرة بالنقصان وصعود مسامهة وسيطرة تشتت كمبتون على جممل التفاعالت من طاقة            
اج الثنائي بعد    فولت ليبدأ بعد ذلك șهور مسامهة وسيطرة تفاعل اإلنت         إلكترونفولت ولغاية عدة مئات من الكيلو       

  . فولتإلكترونطاقة املليون 

  
  . التفاعالت مع طاقة الفوتونأنواعاحتمالية تفاعل الفوتون مع املادة لكل نوع من ): 12(الشكل 

 من األخرى على    أكثر فان التفاعل الكهروضوئي يسيطر بوضوح       Bأما يف حالة الرصاص كما يبينه الشكل         
وتتناقص هذه السيطرة بسرعة مع زيادة الطاقة للفوتون مع șهور زيادة عندما يكون الفوتون              ،  ملنخفضة  الطاقات ا 

 حيث تتساوى طاقة الفوتون مع طاقة  K وهذا يدعى حبافة املدارKله طاقة كافية لƕع اإللكترون من املدار األول
 من احتمالية حدوث تفاعل جتاوư Ÿا يؤدي اىل ارتفاع مفاجǜ يف حدوث التفاعل الكهروضوئي،               املدار وهذا يزيد  

 سيتم تعبئة من اإللكترونات املتواجدة يف املدارات األخرى ưا يؤدي اىل إنتاج             Kوبعد انتزاع اإللكترون من املدار      
ني املدار الذي مت االنتقال منه واملدار الذي مت االنتقال إلية وقد حيـدث              أشعة سينية ưيزة بطاقة تساوي فرق الطاقة ب       

بعد ذلك يبدأ تفاعـل تشـتت كمبتـون         ). 13(تأثري هذه احلواف يف املدارات األخرى كما هو مبني بالشكل           
األعلـى مـن    بالسيطرة على الطاقات املتوسطة مث من بعدة يبدأ سيطرة تفاعل اإلنتاج الثنائي على الطاقات العالية                

  .  فولتإلكتروناملليون 

  
  .حواف االمتصاص يف املادة): 13(الشكل 
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أالن ميكننا القول بأنه مبا أن قيمة التعرض اإلشعاعي واجلرعة املمتصة تعتمد على التدفق اإلشـعاعي  فـان                   
 حيـدد قيمـة   معامل التوهني والسمك للمادة حيددان مقدار النقص احلاصل يف هذا الدفق اإلشعاعي وهذا بـدورة         

وكذلك قيمة معامل التوهني تعتمد على املادة املوهنة وعلى طاقة الفوتون وهذه القيم عمومـا               . التعرض أو اجلرعة  
 هذه القيم يف اجلداول معطاة على افتـراض          تكون عادةبالو،  ) امللحق الثالث ( جداول معينة     خالل ميكن إجيادها من  

 معامل امتصاص الطاقة اƪطي مبىن أساسا  enµوال بد من التذكري بان . ةالتوزيع اهلندسي املنتظم للحزمة اإلشعاعي
   .أخرعلى اعتبار الطاقة اليت مت امتصاصها فقط وإمهال الطاقة اليت حتمل من قبل التفاعالت األخرى اىل مكان 

  :اɍنتقال اƪطɄ لȲطاقة 
 مت ادخله لتوصيف معدل انتقال الطاقة لكل وحدة مسافة على طول            LET مصطلح االنتقال اƪطي للطاقة     
، قدرة التوقف واالنتقال اƪطي للطاقة متشاهبان ولكن يف حالة دراسة التأثري اإلشعاعي من خـالل هـذا                   املسار

وقد عرفـت   . ها فعليا املصطلح فأنة التميز مت ما بني انتقال الطاقة من اجلسيمات املشحونة والطاقة اليت مت امتصاص              
 من اجلسيم يف املـادة  أودعت حمليا متوسط الطاقة اليت   هاللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية هذا املصطلح على أساس أن        

  : خالل مرورها مسافة معينة باملادة أي أن

∆−= )(
dx
dELET  

سافة معينة من املادة من خـالل        عملية انتقال الطاقة يف م     يصفوهنا نستطيع القول بان هذا املصطلح قد        
 بينما قدرة التوقف تعين قدرة املادة على امتصاص طاقـة           ∆ التصادمات فقط على أن ال تزيد عن قيمة حمددة هي         

 غـري حمـددة أو      ∆ أي أن قيمة      ،  أي خسارة اجلسيم لطاقته يف املادة أينما كان يف املادة وبدون حتديد             ، اجلسيم
 نعين بان هذا اجلسم قد منح املادة طاقة فإننافعندما نقول جسيم ذو طاقة انتقالية خطية عالية . تساوي اىل ما ال هناية

 لذا فان األنواع  املختلفة من        ، كبرية يف مسافة صغرية وحمددة وعكس ذلك فأنة يتم منح طاقة قليلة يف مسافة اكرب              
قال خطية ختتلف عن بعضها حسب قدرة هذا اإلشعاع على تأين ذرات املادة ومنحهـا مـن                 اإلشعاع هلا طاقة انت   

  رقـم اجلدول ا كما يفملنح هذه الطاقة حيث أن قيمة دلت باإلضافة اىل توضيح املدى املنوي دراسته بالنسبة  ،طاقته
 معدل انتقال الطاقة اƪطـي       بان ، حيث يتضح من خالل هذا اجلدول       االنتقال اƪطي للطاقة      يبني قيمة   الذي )1(

  .خيتلف من نوع اىل أخر من اإلشعاع وكذلك فانه يقل مع زيادة طاقة اإلشعاع
  .[83] مقدار االنتقال اƪطي للطاقة لɊنواع املختلفة من اإلشعاع ولطاقات متنوعة): 1(جدول 

)/( االنتقال اƪطي للطاقة )MeV(الطاقة    mkeVLET µ    
  دقائق ألفا الربوتونات  اإللكترونات 

0.0001  55.2      
0.001  7.48      
0.01  0.98      
0.1  0.152      
1  0.06      
2    13.9  182  
3    7.6  101  
4    4.12  55.4  
6    2.87  38.9  
8    2.3  30.1  
10    1.83  24.7  
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  :ǩفاعل النيترونات مȜ املادة

عة جاما وأشعة اكس والنيترونات بالعادة تكون سريعة عندما تولد          النيترونات جسيمات غري مشحونة كما أش       
وتبدأ هذه النيترونات السريعة بفقد طاقتها والتباطؤ حƓ تصبح نيترونات حرارية ليصبح من السهولة علـى انويـه        

 تصادم كـرات    مثل ( املرن  هو التصادم  تتفاعل مع املادة بطريقتني أوهلم    لذا فان النيترونات    . أسرهاذرات املادة من    
يف حالة املاء حبث تعمل على إزاحة هذه االنويـة أو           ) نواة ذرة اهليدروجني  (مع انويه الذرات والربوتونات     ) البليارد

إعطاء جزء من طاقتها خالل هذه التصادمات املرنة لالنوية واجلسيمات املصدومة على شكل طاقة حركية وكميـة             
 النيترون كذرات اهليدروجني والـذرات اƪفيفـة    كتلة من   كتلتها اقترب   الطاقة املعطاة للجسم املصدوم تزداد كلم     

 املـواد لعمـل الـدروع       أفضلكالكربون لذا تعترب املواد احملتوية على هذه الذرات كالشمع واملاء و األƧنت من              
  النيترون ليتبعه بعد     أما الطريقة األخرى للتفاعل هو التفاعل مع نواة الذرة عندما متتص النواة           . اإلشعاعية للنيترونات 

ذلك انبعاث نووي جلسيمات مثل بيتا وأشعة جاما  نتيجة التنشيط النووي هلذه النواة وعدم استقرارها لتغري نسـبة               
م النيترون بنـواة    االنيترونات اىل الربوتونات يف منحىن االستقرار الطبيعي النوية الذرات أو من خالل  عملية أصطد              

ي أن النيترون يدخل اىل داخل النواة وقد خيرج من النواة ثانية فإذا كانت النـواة باحلالـة                  الذرة تصادماً غري مرن أ    
األرضية فأنة يف هذه احلالة ال يتم فقد للطاقة من النيترونات ويكون التصادم مرن أما يف حالة ترك النواة يف احلالـة                      

باشرة عودة النواة املثارة اىل احلالة األرضية املستقرة        املثارة فانه يعىن أن النواة أخذت من طاقة النيترون ويتبع ذلك م           
لذا جيب األخذ بعني االعتبار هذا األمر عند عمل الـدروع           . هلا بإشعاع أشعة جاما ويكون هذا التصادم غري مرن        

ت اإلشعاعية حيث يتم اختيار مواد احتمالية حدوث هذه التفاعالت معها ضئيلة لتجنب اآلثار الناجتة عن اإلشعاعا               
 املتعلقة بالنيترونات يف فصل     األمور وهذا سيتم استعراض     .الثانوية الصادرة بعد حصول تفاعل للنيترونات مع املادة       

     .الحق يف هذا الكتاب
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Ȝالفصل الراب  
  الكواȤȉ اإلȞȉاعية

نظرا لطبيعية اإلشعاع غري املرئية كان البد من إجياد الطرق واألدوات املالئمة للكشف عن اإلشعاع وقياسه                
معرفـة   و عاع وتوفري املعلومات الالزمة عن    وكذلك مبا أن اهلدف الرئيسي للوقاية اإلشعاعية هو معرفة وقياس اإلش          

 القياسـات ودرجـة     إجراء هذه ن أثار سلبية على اإلنسان والبيئة باإلضافة اىل تقدير ضرورة           مقدار ما قد حيدثه م    
ومن هنا مت تطوير عدة تقنيـات وأدوات        . لغايات ختفيȐ اجلرعات اإلشعاعية   مالئمة األجهزة لنوع القياس وذلك      

وبناء على هذه األهداف    . شعاعلقياس اإلشعاع و أكثرها شيوعا أجهزة املراقبة واملسح اإلشعاعي والتحذير من اإل           
ميكن أن يتم تصنيف أجهزة الكشف والقياس اإلشعاعي اىل فئتني رئيسيتني أوهلما أجهزة قياس اجلرعات اإلشعاعية                

  . وما يتعلق هبا والفئة الثانية أجهزة قياس النشاط اإلشعاعي الناتج عن املواد املشعة سواء كانت طبيعية أو صناعية
  ):ȭاȤȉ حǲرة التǖيȸ ( الكواȤȉ الȢازية 

 اىل داخل حجم من الغاز وتفاعله مع ذرات الغاز فانه يسبب            E عند دخول جسيم مشحون طاقته تساوي       
هتيجا وتأينا هلذه الذرات منتجا أزواجا من األيونات املوجبة واإللكترونات السالبة على طول مساره ومقدار هـذا                 

مـنح طاقتـه    طريقة   يعتمد على مقدار طاقة اجلسيم الذي تفاعل مع حجم الغاز و           هاج األيوني الناتج من هذه األزو   
  من اإنتاج زوج ايوين فأننا حنتاج اىل طاقة مقداراه       ووكنا قد ذكرنا بأنه حƓ يتم تأين ذرة واحدة من الغاز            . للمادة
eV3530  وهذه الطاقة يتم احلصول عليها من الطاقة        wرمز   حسب نوع الغاز ويرمز هلا بال      ) فولت إلكترون( −

 مليون  1اليت حيملها اإلشعاع املتفاعل داخل مادة الغاز فلو فرضنا بان طاقة اجلسيم الداخل اىل حجم الغاز تساوي                  
ا اجلسيم على الطاقة الالزمة لتكـوين زوج         يساوي طاقة هذ   N  فولت فان عدد األزواج االيونية املنتجة      إلكترون

  :واحد من األيونات كما يلي
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ومبا أن الذرات يف الطبيعية تكون يف حركة منتظمة تدعي باحلركة احلرارية فان األزواج املتكونة يكون هلـا                    
اطق ذات التركيز العايل وميكن خالل هذه       ميل كذلك الكتساب مثل هذه احلركة وبالتايل فإهنا تبتعد مندفعة عن املن           

 من ذرات الغاز باإلضافة اىل أن هناك احتمالية كـبرية           أخرى  العملية أن حيدث عملية انتقال للشحنة من ذرة اىل          
 أخرى اللتقاء اإللكترونات السالبة مع الذرات املؤينة املوجبة خالل هذه احلركة وان يتم إعادة التحامها ببعȐ مرة                 

  .  اىل طبيعتهاوالعودة
وبالتأكيد فان هذه احلزمـة اإلشـعاعية       ،   عن دخول حزمة إشعاعية اىل غاز داخل حجم معني           اآلنلنتحدث    

 لو تركنا هذه األيونات ستعاود االلتحـام         ، ويف هذه احلالة  . ستتفاعل مع ذرات الغاز وستسبب تأينا لذرات الغاز       
ضعنا فرق جهد علي طريف هذا احلجم من الغاز كما هو مـبني   ولكن لو و ،  وعودة الذرات اىل طبيعتها    ىمرة أخر 

فانه يف هذه احلالة ستتجه اإللكترونات حنو القطب املوجب والذرات املوجبة ستتجه حنو القطـب                )1(يف الشكل   
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ة التحـام بـني      نتيجة وجود فرق اجلهد هذا مع وجود حالة إعـاد          v مقدراها   السالب يف حركة انسياقيه بسرعة    
)(  وحركيـة الغـاز    E وهذه السرعة االنسياقية تعتمد على شدة اجملال الكهربـائي           .األيونات mobility−µ  

  : حيث أنPوضغط الغاز 
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=  

األيونات السالبة واملوجبة بالتوجه حنو أقطاب فرق اجلهد         وكلما قمنا بزيادة فرق اجلهد كلما ازدادت سرعة هذه          
 وبعد ذلك لو قمنـا      أخرى  لغاية وصول كافة األيونات اىل القطبني بسرعة ال تتمكن من خالهلا من االلتحام مرة               

ز برفع فرق اجلهد فإننا لن حنصل على اكثر من ذلك نتيجة توجه مجيع األيونات املوجودة داخل هذا احلجم من الغا                   
 ناتج عن األيونات ويبدأ هذا      I ولو قمنا جبمع هذه الشحنات سنحصل يف النهاية على تيار كهربائي          . اىل األقطاب 

 وهو ما يدعي حبالة اإلشباع 0I التيار باالزدياد تدرجيا مع فرق اجلهد لغاية مجع كافة األيونات ويثبت عندها التيار 
   ). 2(وقيمته ستعتمد على معدل اإلشعاع كما هو موضح بالشكل 

  
  حجم من الغاز مير خالله حزمة إشعاعية حتت تأثري فرق اجلهد) : 1(الشكل

  
  التيار الناتج عن تأين ذرات الغاز نتيجة اإلشعاع ): 2(الشكل 

من اكثر العوامل اليت تؤثر علـى تيـار         ) حجرة التأين الغازية  (ي  تعترب عملية إعادة االلتحام يف الكاشف الغاز      
ويتناسب مقدار هذا االلتحام على تركيز اإللكترونات السالبة        ،  اإلشباع وبالتايل على عملية مجع األيونات وقياسها        

بزيادة  عملية اعادة االلتحام هذه      احلد من وميكن  .  µ واأليونات املوجبة يف الغاز وعلى ثابت معامل االلتحام للغاز        

+ + + + + + + + +  + + + + +

- - - - - - - - - - 

I حزمة اشعاعية
Gas
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مشـكلة  على  كذلك  شكلة و امل  هذه فرق اجلهد الكهربائي املوضوع على قطƑ حجرة التأين وبالتايل التغلب على          
  .االنتشار احلر لɊيونات

ȸيǖيار التǩ ȃقيا:  

اسـطة األدوات العاديـة     يف العادة تكون قيمة تيار التأين صغرية جدا يف الظروف العادية وحنتاج لقياسـه بو                
لتضخيم هذا التيار  وافضل الطرق لقياس هذا التيار حتويل التيار من مستمر اىل تيار متردد وذلك بتوصيل حجـرة                    

ưا يسمح لنا بتضخيم اإلشارة الكهربائية الناجتة مـن          ) 3(التأين مع مقاومة ومكثف على التوازي كما يف الشكل          
. الل السماح بتجميع التيار عرب دائرة املقاومة واملكثف ملدة زمنيـة ثابتـة            الكاشف بشكل منتظم ومتسلسل من خ     

   :R  يف املقاومةI وعند االتزان يف الدائرة فان اجلهد الناتج عرب هذه الدائرة يساوي حصليه ضرب التيار
IRV =  

  :  تساويC  اليت مت ختزينها يف املكثفQ وبالتايل فان الشحنة
CVNeQ == −  

CC مقارنة بثابت الزمن للدائرة    C على املكثف    ∆C  فإذا حصل تغري مطرد    ث تغري   يف املقابل سيحد   فأنه   ∆/
  :ويساوي∆Vعلى اجلهد مقداره 

C
CIRV

or
C
C

C
QV

∆
×=∆

∆
×=∆

  

 فان مقدار اجلهد املتغري سيتناسب مـع        C وإذا كانت قيمة هذا املكثف ستتغري بشكل جيƑ حول القيمة األصلية            
.  عندما تكون سعته املكثف ثابتة     ∆Q مع مقدار التغري يف الشحنة     ∆Vمقدار تيار التأين وبالتايل فان اجلهد يتغري        

ونظرا لصغر التيار الناتج عن عملية تأين الغاز فانه من الضروري عزل األقطاب يف حجرة التأين جيـدا لتجنـب                    
  .حدوث تسرب للتيار والذي سيؤثر على قيمة تيار التأين األصلي

  
  .الدائرة الكهربائية الترددية ): 3(الشكل 

 حجرة التأين هي عبارة عن قطبني يوجد بينهما منطقة عازلة ذات مقاومة معينة ومبا أن                 ، من الناحية الفيزيائية  
 الـدائرة   مـع ) املكثف(وعند توصيل هذه احلجرة     . اًا مكثف القطبني يشكالن سطحني متوازين فانه ميكن اعتبارمه      

مكونة من مكثفني أحدمها هو حجرة التـأين        ) 4(تصبح دائرة كهربائية كما يف الشكل       ) 3(الكهربائية يف الشكل    
  . نفسها وكذلك مقاومتني أحدمها مقاومة حجرة التأين ومجيعها موصولة على التوازي

C R V AC electrometer

Signal Current I
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  : يساويVR  الدائرةجند بان فرق اجلهد على مدخل) 4(وبتطبيق قانون كريشوف على الدائرة يف الشكل 

dt
dVRCVIR R +=  

  

  
  . الدائرة املكافئة حلجرة التأين املستخدمة لقياس اإلشعاع): 4(الشكل 

  :وحبل هذه املعادلة التفاضلية جند عالقة تغري اجلهد على الدائرة كاقتران مع الزمن كما يلي
)1( / RCt

R eIRV −−=  
االشباع  ثابت الزمن للدائرة الكهربائية وكلما كان ثابت الزمن هذا صغريا فان اجلهد يصل اىل حالة      RCحيث أن   

.maxV          بسرعة وكلما كان هذا الثابت كبريا كلما ازداد الزمن  t     كمـا هـو      االشباع حالة الالزم للوصول اىل 
  ).5(موضح بالشكل 

  
  .عالقة اجلهد مع ثابت الزمن للدائرة الكهربائية): 5(الشكل 

هلذه ما سبق ذكره فان حجرة التأين الغازية تستخدم لقياس اإلشعاع مبختلف أنواعه بعمل التصميم املناسب                يف
 ال بد أن    فأنه  لقياس اجلسيمات املشحونة    حسب نوع اإلشعاع املطلوب قياسه فعند استعمال هذه احلجرة          احلجرة  

 . هلذه اجلسيمات واالنوية املشحونة األخـرى      الضئيلةتكون نافذة حجرة التأين رقيقة جدا بسب القدرة االختراقية          
 1 من   وتصنع النافذة بالعادة من مواد خفيفة جدا مثل الربيليوم أو املواد العضوية وعلى شكل غشاء رقيق جدا اقل                 

  اىل حجـم الغـاز  تتمكن من الوصـول   ال تضيع طاقة اجلسيمات يف االختراق و       حƓكل سنتمتر مربع    ملي غرام ل  
.  نفسـها  تصمم بشكل يسمح بوضع العينة املشعة من جسيمات ألفا داخل حجرة التأين     ان فاعل معه أو  تال وبالتايل

 جيـب أن    فأنه   اهلواء عدة أمتار      ويف حال استخدام حجرة التأين للكاشف عن جسيمات بيتا اليت يبلغ مداها يف             اما
يكون ضغط الغاز كبري بشكل مناسب مع نوافذ اكثر Ƨكا إليقاف اجلسيمات وامتصاص طاقتها داخل الغاز  وعند            
استخدام حجرة التأين للكشف عن أشعة جاما واألشعة السينية فقد يتم إضافة طبقة من مادة ثقيلة كالرصاص على                  

  .جدران الغرفة

 + + + + + + + + +  + + + + +
C R 

- - -   -   -  -  -  -  -   -  
VR
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قياس كل جسيم على حدة عندما تتعاقب اإلشـعاعات         والقيام ب لقياس  ا  يف عملية  حجرة التأين عند استخدام     
  ومن مث يتم   الساقطة الواحد تلو األخر بفارق زمين يسمح بتسجيل الكمية الناجتة عن اإلشعاع األول واالنتهاء منها              

  .  صغري جدا احلدثنيني جيب أن يكون الزمن الفاصل بيف هذه احلالةلذا  ،  التايلاستقبال اإلشعاع
ومبا أن اجملال الكهربـائي     .  وعلى مكان تشكل األيونات    E شكل النبضة يعتمد على شكل اجملال الكهربائي        

  : بني القطبني حيث يساويd يتناسب مع اجلهد املوضوع واملسافة

d
VE =   

 صـغري    لتسجيل احلدث  كان تشكل األيونات قريب من مكان التجميع كلما كان الزمن الالزم          فكلما كان م    
األيونات وتسجيل نبضة دالة متاما على مقـدار األيونـات املتشـكلة            وجدا مع ضمان وصول مجيع اإللكترونات       

)10.( ونظرا الن اإللكترونات تكون أسـرع     . وعكس ذلك حنتاج اىل زمن اكرب      16 −= smv     يف الوصـول اىل 
)10.( األيونات    وصول القطب املوجب من   13 −= smv   فان هذا يؤدي اىل اختالف يف زمن        اىل القطب السالب 

حجرة التأين ذات أقطاب مستوية فـان       تكون  الناجتة عن األيونات وعندما     النبضة  النبضة الناجتة عن اإللكترونات و    
  :أو األيونات مع الزمن تساويجهد النبضة الناجتة عن اإللكترونات 

vtx
d
x

C
NeV

=

×=  

  . يةق السرعة االنسياv  عدد اإللكترونات وN حيث
 اعتمادا كبريا وبالتايل تصبح      يكون  اعتماد جهد النبضة على زمن الوصول ملنطقة التجميع         بان  من العالقة أعاله جند   

 التغلب على هذه املشكلة بوضـع       ولكنة من املمكن  . تأين بطيئة لطول الزمن الذي تستغرقه النبضة االيونية       حجرة ال 
شبكة معدنية بني القطب املوجب واجملمع وتكون اقرب اىل اجملمع وتؤدي يف هذه احلالة اىل إنقاص املسـافة بـني                    

  .علعدم اعتماد جهد النبضة على موقع التفابالتايل القطب واجملمع و
  :مثال

 فولت كامال داخل غاز يف حجرة تأين إذا كانت          إلكترون مليون   1أوجد اجلهد الناتج عن امتصاص إشعاع طاقته        
   ميكرفاراد؟1سعة املكثف 

  : احلل
  :اجلهد األقصى الناتج يساوي

V
C

ewE
C
NeV 9

6

194

max 1058.4
10

)106.1)(1086.2()/( −
−

−−

×=
××

===  

 Ƒداد التناسȞال:  

 وضع فرق جهد على حجرة التأين فان األيونات املتشكلة          وكنا قد ذكرنا بأنه عند    ) 1(لنعود قليال اىل الشكل     
 ويف هذه املرحلـة      ، تبدأ بالتوجه حنو األقطاب ليتم مجعها لغاية الوصول اىل حد اإلشباع وحتدث هنا منطقة تشبع              

كونة  ال توجد أي أيونات إضافية جلمعها كونه مت جتميع كافة األيونات املت            فأنه  عند زيادة اجلهد ضمن هذه املنطقة       
ولكن يف حالة زيادة اجلهد بشكل اكرب بعد منطقة التشبع فان األيونات املتكونة ستكتسب طاقة حركية عالية حتت                  

 منتجة أزواج ايونية ثانوية جديـدة       أخرى  تأثري فرق اجلهد العايل وتصبح هذه اإللكترونات قادرة على تأين ذرات            
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ا وهكذا لغاية وصوله اىل اجملمع وتكون خالهلا شالل من          وهذه بدورها ستكتسب طاقة حركية وتسبب تأينا جديد       
)10001( بعدد مضاعف من اإللكترونات ضمن نسبة تضاعف من       ) 6(اإللكترونات كما هو موضح بالشكل       − 

ن  تكو  املنطقة وهذه) 7( يف الشكل     هو مبني  مرة تزداد بزيادة فرق اجلهد وتسمى هذه املنطقة مبنطقة التناسب كما          
Ƒمنطقة عمل العداد التناس.  

 التيار الناتج أال أنة يتم احملافظة علـى          كمية  حدوث هذا التضاعف يف كمية اإللكترونات وبالتايل        من رغمبال 
قـادر  بالتايل تكون حجرة التاين يف هذه احلالة         اإلشعاع الداخل و   نتيجة باالصل مع عدد األزواج املتكونة      التناسب

يف منطقة التناسب حيث يتم التميز بـني        ) 6( خمتلفة بطاقات خمتلفة كما يظهر بالشكل        على التميز بني جسيمات   
 فولت وذلك الن األزواج تتكون يف منطقة معينة وتنتهي مبنطقة           إلكترون مليون   2 فولت و    إلكترون مليون   1طاقة  

 املضـاعفة حمـدودة     ومع زيادة اجلهد تصبح عمليـة     . معينة مكونة شالل اإللكترونات كذلك ضمن منطقة معينة       
 صـعوبة   اكثـر  وتسمي منطقة التناسب احملدود ويف هناية هذه املنطقة تصبح القدرة على التميز بني طاقتني خمتلفتني              

 تأين كافة حجم حƓ يتم هناية حمددة وتبدأ باالنتشار     منطقة  هتا غري متقيدة مبنطقة بداية و     اومضاعف وتصبح التفاعالت 
 التفاعالت مهما بلغت الطاقة املترسبة منها ستعطينا نفس قيمة التيار ونفـس اجلهـد               كليف هذه احلالة فان     الغاز و 
  . ميلر - يف هذه احلالة قد دخل منطقة جاجير  الكاشفويكون

 أما إذا استمرت زيادة فرق اجلهد على الكاشف فانه من املمكن حدوث هتيج لذرات الغاز أو إعادة اىل احلالة                   
 املتكونة وقد يؤدي هذا التهيج اىل عودة الذرة اىل حالة االستقرار ثانية             ةبني األعداد اهلائل  األرضية نتيجة التصادمات    

مطلقة فوتونات ميكن أن تؤدي اىل حترير اإللكترونات يف منطقة أخرى بعيدة عن منطقة حدوث التفاعل األساسي                 
صبح حجرة التأين هذه يف حالة تفريغ       وتكافة  الكاشف   نطقةمومنطقة تضاعفه وبالتايل فان حالة التأين هذه ستعم         

  . للغاز)discharge(كهربائي كامل

  
  تكون شالالت من اإللكترونات نتيجة التضاعف يف منطقة التفاعل لغاية الوصول اىل اجملمع): 6(الشكل 
  : ميȲر–عداد جاƶر 

 تاشف تبدأ املضاعفة اإللكترونية وكلما ازداد اجلهد كلمـا ازداد         عندما يزداد اجلهد املوضوع على قطƑ الك      
طاقة احلركة املكتسبة من هذه اإللكترونات ưا يؤدي حلدوث تصادمات وهتيج لبعȐ ذرات الغاز وعندما تعود هذه                

ذرات أخرى يف   الذرات املتهيجة اىل حالتها الطبيعية فأهنا تطلق أشعة فوتونية تعمل هذه األشعة الفوتونية على تأين                
مناطق ابعد من مكان التفاعل وتبدأ باالنتشار يف كافة أرجاء حجم الغاز يف الكاشف ưـا يـؤدي يف النهايـة اىل                      

 –عندما يتم وضع غاز لوحدة يف عداد جاجير         . حدوث تفريغ كهربائي كامل للكاشف ويصبح فوق احلالة احلرجة        

+

- 
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كونة ستكون من نفس الفصيلة وعند انتهاء حالة التفريغ تتحـرك           ميلر مثل االرغورن فان كل األيونات املوجبة املت       
هذه األيونات بسرعة بطيئة حنو اجلهد املنخفȐ عند السطح الداخلي للكاشف وتصطدم به وهناك يـتم حتيـدها                  
باالرتباط مع أحد اإللكترونات من ذرات السطح ويف هذه احلالة فان كمية من الطاقة تساوي طاقة التأين للغـاز                   

 إلكتـرون وحا منها طاقة االرتباط لإللكترون بالسطح ستتحرر وعندما تكون هذه الطاقة مبا فيه الكفاية لتحرر                مطر
أخر أيضا سيتسارع بدورة باجتاه اجلهد املوجب مكونا شالل جديد من اإللكترونات وبالتايل نبضة جديدة ال تعطي 

 اƪـارجي أو    (Quenching)رة كهربائية لإلطفاء     يتم عمل دائ   فأنه  لذا  . معلومة صحيحة عن التفاعل احلقيقي    
إضافة بعȐ الغازات املطفئة تكون ذات طاقة تأين اقل ومن مركبات معقدة اكثر من الغاز األصلي لعمـل إطفـاء                    
داخلي وتكون وșيفة هذه الغازات امتصاص الفوتونات املنطلقة مثل األشعة فوق البنفسجية ومنع حـدوث هـذه                 

  .د من النبضات املغلوطةالظاهرة وبالتايل احل

  
  .املناطق املختلفة لعمل كاشف حجرة التأين الغازي): 7(الشكل 

 مـن  فأنـه   ميلر ووصول الكاشف للحالة فـوق احلرجـة     -عند حدوث التفريغ الكهربائي لعداد جاجير       
التفريغ هـذه    الطبيعي ليكون مهيأ لقياس احلدث التايل حيث أن استمرار حالة            هالضروري عودة الكاشف اىل وضع    

، يتم هذا من خـالل العـدد      ه يتم إعادة الكاشف اىل وضع     فكيف إذاً  ،   فانه تعين بان احلدث التايل ال ميكن قياسه       
اهلائل من األيونات املوجبة املتكونة واليت تكون سرعتها أبطأ من سرعة اإللكترونات ưا يؤدي اىل تأخرها بالوصول                 

 اىل تشكلها بشكل صف كثيف من األيونات املوجبة بني القطب السـالب             اىل القطب السالب ويؤدي هذا التأخري     
والقطب املوجب وتعمل بشكل حاجب كهربائي تشكل مع القطب السالب جماال كهربائيا جديداً يؤدي اىل إنقاص          

 ة الطبيعي تهاحلرجة أي اىل حال   احلالة   ما قبل    حالة  اجلهد الكهربائي األصلي على الكاشف وبالتايل إعادة الكاشف اىل        
ưا جيعله مهيأ الستقبال احلدث التايل وقياسه وحƓ تتم هذه العملية فان الكاشف يكون يف حالة ال متكنه من قياس                    

 وهو الزمن الواقع بني بدايـة احلـدث   (dead time)أي حدث ويطلق على هذه احلالة املوت الزمين للكاشف 
  .حتدث ال يستطيع الكاشف تسجيلهااألول ولغاية عودته اىل طبيعته فان األحداث اليت 
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مبا أن أي حدث يؤدي اىل عملية تأين كامل حلجم الغاز يف الكاشف فأن عداد جاجير ميلر ال ميلك القـدرة               
 يعطي نفس حجم النبضـة      فأنه  على متيز طاقة اإلشعاع كما يف العداد التناسƑ الن كل إشعاع مهما بلغت طاقته               

 كجهاز كشف عن    ح ال يصل  فأنه  معلومة عن طاقة اإلشعاع نظرا لتشاهبها وبالتايل        وبالتايل ال نستطيع استنتاج أي      
  . الطاقة اليت حيملها اإلشعاع وإƴا يصلح للكشف عن عددها

  :الكواȤȉ الوميȒية

عملية قياس وكشف اإلشعاع باستخدام الكواشف الوميضية من إحدى الطرق املتاحة والفعالـة بكشـف               
والكواشف الوميضية هي عبارة عن املواد الـيت تطلـق          . طيف واسع من أنواع اإلشعاع    اإلشعاع وعمل املطيافية ل   

وميضا ضوئيا عند سقوط اإلشعاع عليها ومن خالل قياس شدة ومقدار هذا الضوء الوميضي ميكننا معرفـة شـدة        
راد من استخدامها    جيب توفرها يف هذه املواد حƓ حتقق الغرض امل         مواصفاتوطاقة اإلشعاع وبالتايل فان هناك عدة       

وهي قدرهتا على حتول طاقة اإلشعاع اىل ضوء قابل للكشف بكفاءة عالية وهذه القدرة جيب أن تتناسب خطيا مع                   
 مع ضـرورة أن     للقياسطاقة اإلشعاع كما جيب أن يكون الوسط قابل لنقل هذا الوميȐ ضمن طول موجي قابل                

ميضى اقل ما ميكن باإلضافة اىل جودة املادة البصـرية وان           يكون الزمن بني امتصاص اإلشعاع و إطالق الضوء الو        
  .يكون معامل االنعكاس هلا كما يف الزجاج

يوجد عدة أنواع من الكواشف الوميضية فمنها مواد وميضية عضوية ومواد وميضية غري عضوية وطريقـة                
شعاع ưـا يـؤدي اىل هتـيج        عمل األوىل هو انه عند تعرض هذه املواد اىل اإلشعاع فان تقوم بامتصاص طاقة اإل              

 املختلفة يف هذه املواد nS  مؤدية اىل رفعها اىل مدارات التهيج األعلى املفردة0S اإللكترونات يف املدارات األرضية  
املسموح هلا بالعودة منه اىل املدار األرضي من   10S وحتدث عملية انتقال داخلي هلذه اإللكترونات لتعود اىل املدار

 وتطلق يف هذه احلالة فوتون ضوئي على شكل وميȐ ميكن قياسه ويسمى يف هذه احلالـة بـوميȐ                    ، خالله فقط 
الفلورنس بزمن قصري جدا يصل اىل نانو ثانية وقد تنتقل هذه اإللكترونات داخليا بعملية عبور داخلي من املدارات                  

 اىل املدار األرضي     منه  لتعود اىل االنتقال من أحد املدرات املسموح هلا بالعودة         T اىل املدارات املتعددة   Sاملفردة
من األول وعمليـة    ) حوايل ملي ثانية  (ويدعى يف هذه احلالة بالوميȐ الفسفوري وهذا األخري يستغرق زمن اكرب            

  ).8(ة بالشكل االنتقال موضح
 اىل أخر ưكنة وهي من األمهية يف عملية القياس يف حالـة             جزئأن عملية انتقال اإللكترونات املتهيجة من       

 احمللول فانه يف النهاية سينتقل هـذا        من  معني ء فلو حدثت عملية االمتصاص يف جز      إذابة هذه املواد مع حملول معني     
 ومن أنواع هذه املواد الوميضية       ،  يف املادة الوميضة وحيدث الوميȐ     ى األخر اإللكترون الناتج اىل إحدى اجلزيئات    

واالستبني وهي مركبات عضوية نقية وتكون بالعادة على شكل بلوري أو على            ) قطران الفحم (العضوية االنثراسني   
   .شكل حملول عند أذابتها مع إضافة بعȐ املواد اليت حتدث إزاحة يف طول املوجة للضوء الوميضي

 يستخدم للكشف عن النشاطية اإلشعاعية عندما ميكن أذابتها يف احمللول ويف هـذه               من الكواشف   النوع هذا
وكذلك املواد الوميضية البالستيكية مثل االسترين واليت تتميز بقابليتها علـى           % 100احلالة تبلغ كفاءة الكشف     

لعضوية املعاجلة مبادة الرصاص أو بعȐ املـواد        التشكيل بعدة أشكال وأحجام خمتلفة باإلضافة اىل املواد الوميضية ا         
الثقيلة األخرى لزيادة قدرهتا االمتصاصية للفوتونات لرفع كفاءهتا يف القياس عند استخدامه لغايات القياس والكشف     

  .عن اإلشعاع الفوتوين
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  .ات األرضية يف الكواشف الوميضية العضويةكيفية امتصاص اإللكترونات وعودهتا اىل املدار): 8( الشكل 

 الوميȐ يف هذه النوع ختتلف عن النوع األول         واليةشف الوميضية هي غري العضوية      والنوع الثاين من الكوا     
وتعتمد على مستويات الطاقة يف الشبكة البلورية هلذه املواد حيث يوجد مستويات حمددة للطاقة يف البلورة فاملستوي 

نطاق التكافؤ واملستوى الثاين يدعى نطاق التوصيل ويوجد بني هذين املستوين منطقـة حمرمـة ويف                األول ويدعي   
الوضع الطبيعي ال يتواجد أي من اإللكترونات يف هذه املنطقة واليت تعترب منطقة عازلة ولكن يف حالة إضافة مـواد                    

ى تكوين مستويات للطاقة خاصة هبا يف        على شكل شوائب هلذه البلورة النقية فان هذه الشوائب ستعمل عل           أخرى  
رمة من   يكتسب طاقة تسمح له بعبور املنطقة احمل       فانهنطاق املنطقة احملرمة فعند امتصاص اإللكترون نتيجة اإلشعاع         

 ويف حالة عدم وجود شوائب فان عودة اإللكترون اىل          ،اىل نطاق التوصيل  ) فجوة( فراغا   هنطاق التكافؤ تاركا مكان   
 ال تعين شيء كون الفوتون الذي ينتج عن هذه العودة يكون ذو طاقة عالية خارج طاقة الفوتونـات                   نطاق التكافؤ 

املرئية أما يف حالة وجود مادة شائبة وتكوين هذه املستويات الوسيطة من الطاقة فان اإللكترون سيستقر ملدة قصرية                  
 سـيحرر   فأنه  ملادة الشائبة أيضا وعند عودته هذه       يف مستوى اإلثارة للمادة الشائبة ليعود اىل املستوى األرضي يف ا          

حيث أن فرق الطاقة بني هذه املستويات ) 9(الطاقة اليت اكتسبها على شكل فوتون ضوئي كما هو مبني يف الشكل            
  .املتكونة يكون اقل ưا جيعل طاقة الفوتون املتحرر ضمن طاقة الفوتونات املرئية

 وفجـوة   إلكتـرون  يف قياس اإلشعاع حيث أن الطاقة الالزمة لتكوين          تعترب هذه األنواع ذات كفاءه عالية       
موجبة يف املادة تكون اقل من الطاقة لتكوين زوج من األيونات يف الغاز حيث تبلغ هذه الطاقة على سبيل املثـال                     

ستعمل  فولت   إلكترون مليون   1 فولت يف بلورة يوديد الصوديوم وهذه يعين أن طاقة مقدارها            إلكترون 20حوايل  
  . باإلضافة اىل كفاءهتا يف عملية مترير الضوء الناتج. إلكترون ألف 50على إنتاج 

 غري عضوية و أكثرها استخداما وشـيوعا بلـورة          هيوجد العديد من املواد اليت تستخدم ككواشف وميضي       
اصر املشعة كما يوجد هلـا       الصوديوم املعاجلة مبادة التاليوم كمادة شائبة وهي تستخدم يف قياس املطيافية للعن            ديودي

بالنظائر املشعة وأجهزة املسح الكلي     )  كامريا جلاماا (جلاميااستخدام طƑ يف جمال الطب النووي يف جهاز التصوير          

 االلكترونات املتهيجة

مدار العودة

S03 
S02 
S00 

S13 
S12 
S10 

S21  
S20 

وميȐ فلورنس
 وميȐ فسفوري

T1 

 انتقال عبور داخلي
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والنوع األخر من هذه البلورات بلورة يوديد السيزيوم املعاجلة بالتاليوم أو الصوديوم كمادة شائبة وتتميز               . للجسم  
 اليت تتطلب حجم صغري باإلضافة اىل       تشعة جاما بالنسبة حلجمها ưا جيعلها مفضلة يف التطبيقا        بكفاءهتا بامتصاص أ  

وكذلك بلورة يوديد الليثيوم املعاجلة مبادة األروبيـوم والـيت          . قدرهتا على متييز شكل النبضة حسب نوع اإلشعاع       
يقات الطبية بلورة البوزمث غريمانيت     تستخدم لغايات الكشف عن النيترونات وكذلك من األنواع املهمة يف التطب          

النقية املستخدمة يف أجهزة التصوير الطبقي احملوسب نظرا حلساسيتها العالية للتغريات يف شدة األشعة السينية للتمييز                
 من الضوء ولكـن يف حالـة        ابني الكثافات املختلفة يف اجلسم رغم تأثرها باحلرارة اليت تؤدي اىل خفȐ إنتاجيته            

كما تستخدم بلورة الباريوم فلوريد النقية والـيت        . لطبقي تكون األجهزة داخل غرف مكيفة ومربدة جيداً       التصوير ا 
تستعمل لغايات الكشف السريع حيث يبلغ زمن القياس فيها حوايل النانو ثانية وهي الوحيدة اليت تتوفر فيها هـذه                   

 املواد  أقدم أيضا مادة كربتيد اƪارصني وهي من        ويستعمل. ذات العدد الذري املرتفع      يهالوميضامليزة من الكواشف    
املستخدمة يف الكشف عن اإلشعاع وخاصة جسيمات ألفا واالنوية الثقيلة وذلك بطالء شاشة القياس هبذه املـادة                 

 يف حاالت خمصصة عندما حتول الظروف البيئية من         هالزجاج الوميضي والغازات الوميضي   هذا باإلضافة اىل استخدام     
  .الكواشف التقليدية لغايات قياس أشعة جاما وجسيمات بيتااستخدام 

  
  .مستويات الطاقة للمواد الوميضية غري العضوية): 9(الشكل 

وحƓ نتمكن من قياس كمية هذا الضوء فان هذه الكواشف تستخدم مع أنبوب املضاعفة الضوئية من اجل                 
ية باإلضافة اىل وجود أنبوب ناقل للضوء مع عكس ضوئي ألعاده الضوء اىل الكاثود              حتويل الضوء اىل إشارة كهربائ    

  .  الضوئي
  :ǕنǤوǡ املȒاعفة الȒوǝية

)( أنبوب املضاعفة الضوئية عبارة عن أنبوب مفرغ من اهلواء حيتوي كـاثود ضـوئي                dePhotocatho 
ينودات يوجد بني كل قطب وأخر جهد كهربـائي         وقطب لتركيز اإللكترونات وجمموعة من األقطاب تدعى بالد       

وعند وصول الضوء من البلورة الوميضية اىل الكاثود الضوئي يقوم          ) 10(وقطب التجميع كما هو مبني يف الشكل        
ويتم توجيه هذا اإللكترون املنطلق بواسطة قطب التركيز والـذي          ) șاهرة االنبعاث الكهربائي  ( بإنتاج اإللكترون   
 يستقبل اإللكترون الذي اكتسب طاقة إضافية نتيجة لوجود فرق هعة اىل الدينود األول الذي بدور     يعمل كعدسة جمم  

اجلهد ليتم إنتاج عدد مضاعف من اإللكترونات تنطلق اىل الديوند الثاين وتكتسب طاقة حركية نتيجة فرق اجلهـد      
ن حزمة كـبرية مـن اإللكترونـات        لينتج أضعاف عدد اإللكترونات الساقطة ويكون عند الدينود األخري قد تكو          

 نطاق التكافؤ

 نطاق التوصيل

 املنطقة احملرمة

مستويات االثارة يف املادة الشائبة

 لشائبةاملستوى األرضي للمادة ا

 الفوتون الوميضي

 الكترون متهيج
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يستقبلها اجملمع على شكل تيار كهربائي يتناسب مع مقدار الضوء الناتج يف حالة ثبوت اجلهد على أنبوب املضاعفة                  
حيث يكون معامل املضاعفة ثابت وبالتايل فان حجم النبضة ستتناسب مع طاقة اإلشعاع طرديا ولكن قد حيـدث                  

نفس الطاقة بسب اختالف عدد الفوتونات الضوئية اليت تصل للكاثود الضـوئي            بعȐ االختالف يف حجم النبضة ل     
  .بسب امتصاص بعضها يف نفس املادة باإلضافة اىل االختالفات نتيجة العملية اإلحصائية

  :القدرة التȲǶيȲية لȲكواȤȉ الوميȒية
ى لنفس الطاقة مبقـدار     عندما تؤثر بعȐ العوامل على حجم النبضة فان هناك فرق بسيط بني النبضة واألخر             

  :  ميكن إجيادها من املعادلة التاليةResolution  وبالتايل فان القدرة التحليلية للكاشف∆E يساوي

%100×
∆

=
E
ER  

  

  
  .أنبوب املضاعفة الضوئية): 10(الشكل 

 كلما كان الكاشف ذو قدرة حتليلية جيدة وعالية مبعين أنـة            R  كلما اƳفضت قيمة   فأنه  ومن املعادلة أعاله    
يعطينا قراءات متقاربة جدا لنفس الطاقة ولزيادة هذه القدرة جيب تصميم الكاشف بشكل يسمح بتمرير وتوصـيل         

ة نبـوب املضـاعف   ة عالية واختيار اجلهد املناسب أل     الضوء للكاثود الضوئي مع استعمال مادة وميضية ذات شفافي        
 الضوئية وزيادة معامل التضاعف له وعموما فان القدرة التحليليـة للكواشـف الوميضـية تتـراوح مـا بـني                   

%)20%2(  اعتمادا على نوع وحجم املادة الوميضية حبيث تنخفȐ القدرة التحليلية مع زيادة حجم البلـورة                −
  .ث وتقليل نسبة هروب الطاقة من املادةالوميضية وذلك لزيادة إمكانية قراءة اكرب عدد من األحدا

 عبارة عن قدرة الكاشف على تسجيل حدثني متتالني بشكل منفصل وهذا يعتمد علـى        وهفأما بالنسبة للزمن    
زمن التحلل للمادة الوميضية وهو الزمن الالزم لعودة اإللكترونات اىل احلالة األرضية و إطالق الفوتون الضـوئي                 

 يوجد هلا استخدام يف فأنه د النانو ثانية وقد توجد مواد وميضية يزيد فيها الزمن ومع ذلك وهذا الزمن يبلغ يف حدو 
 اليت تستخدم لقياس جسيمات بيتا منخفضة الطاقة بوجود خلفية عاليـة            (phoswich) كواشف شطرية الفسفور  

 منها تكون ذات زمـن احنـالل   من اإلشعاع الفوتوين حيث يصمم الكاشف من قسمني على شكل شطرية واحدة      
نستطيع متيز مصدر النبضة سواء     وبذلك  سريع ويف العادة تكون بلورة يوديد الصوديوم واألخرى ذات زمن احنالل            

كان يف اجلزء األول أو الثاين من الكاشف تبعا لزمن النبضة وذلك لكون تفاعل جسيمات بيتـا أو اإلشـعاع ذو                     
ألول لقصر املدى يف املادة بينما يكون التفاعل لإلشعاع الفوتـوين ذو الطاقـة              الطاقة املنخفضة سيكون يف اجلزء ا     
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ولكن يف العمـوم    . األعلى وبالتايل املدى األكرب يف القسم الثاين ومن هنا تتم عملية التمييز بني نوعني من اإلشعاع                 
  .فأن زمن التأخري يف املضاعف الضوئي نفسه يؤثر على القدرة الزمنية للكواشف

تخدم الكواشف الوميضية للكشف عن جسيمات ألفا واالنوية املشحونة كما ذكرنا سابقا باستخدام مادة              تس  
 يـتم   فأنه  كربتيد اƪارصني ومتتاز بكفاءة عالية يف حتويل طاقة اجلسيمات اىل ضوء ولكنها ذات شفافية ضعيفة لذا                 

 الكشف عن أشعة جاما واألشـعة       ملم كما تستخدم هذه الكواشف يف      1طالئها على سطح من الزجاج بسمك       
السينية بكفاءة اكرب من الكواشف الغازية وتعتمد الكفاءة يف هذه احلالة على حجم البلورة وعلى طاقة اإلشـعاع                  

وكذلك تستخدم املواد   . حيث أن كالمها يؤثر على مقدار امتصاص طاقة اإلشعاع يف مادة الكاشف أو هروهبا منه              
 غري العضوية بسب ضرورة عزل هذه البلورات عـن          وادأشعة بيتا وال تستخدم امل    الوميضية العضوية للكشف عن     

وكما ذكرنا سابقا   . احمليط اƪارجي وكذلك إمكانية حدوث تشتت خلفي للجسيمات لكرب العدد الذري للبلورات           
  .  للكشف عن النيتروناتمفانه ميكن استخدام بلورة يوديد الليثيو

  :ǹصاȌǝ الكواȤȉ الوميȒية
 TlNaI)( اكثر البلورات شيوعا يف الكواشف الوميضية هي بلورة يوديد الصوديوم املعاجلـة بالثـاليوم             أن    

لغايات الكشف عن أشعة جاما حيث تعترب ذات فعالية عالية يف الكشف عن هذه األشعة ونظرا لطبيعـة وجـوب                    
ارجي لعزهلا وƥايتها فان كفاءهتا غـري حمبـذه يف          عزل هذه البلورة عن احمليط اƪارجي ưا يتطلب وجود غطاء خ          

الكشف عن اجلسيمات املشحونة وذلك الحتمالية فقدان جزء كبري من طاقتها يف اجتياز هذا الغطاء وباملقابل فان                 
كفاءهتا عالية جدا يف الكشف عن أشعة جاما وذلك لسبب مهم وهو العدد الذري الكبري ملركب اليود يف البلـورة                    

 هلا هذه امليزة من ناحية العـدد        أخرى   حصول تفاعل التأثري الكهروضوئي يف البلورة بالرغم بان بلورات           ưا يعزز 
 ومن ناحية االستجابة الفعالة أال أن األوىل هلا BGO الذري مثل بلورة يوديد السيزيوم وبلورة البازموثث غرمانيت

  .وئي للبلورة وقصر زمن القياس ưا جيعلها ذات أفضلية على األخرىاألفضلية من ناحية غزارة الناتج الض
 البلورة أو ما يدعى باقتران االستجابة تعتمد كثريا  على احتمالية حدوث التفاعل اإلشـعاعي داخـل              ةكفاء  

الـيت  البلورة وامتصاص طاقة الفوتون ضمن حجم البلورة، وهذا األمر حمكوم بنوعية التفاعل واجلسيمات الثانوية               
 حلدوث أحد أو كل األنواع من التفـاعالت         ة إشعاعية معينة فان هناك احتمال     تنتج فعندما يتفاعل فوتون ذو طاق     

وهي تفاعل التأثري الضوئي وتشتت كمبتون واإلنتاج الثنائي فعندما يكون حجم البلورة صغري جدا فان الطاقة الناجتة 
يف الكاشف نظرا لقصر مدى اإللكترون املنتج وبالتايل فأننا نرصد      عن التأثري الكهروضوئي ميكن امتصاصها بالكامل       

احلدث بالكامل من حيث الطاقة املمتصة ولكن يف حال حدوث تشتت كمبتون فان هناك احتمال كبري هلـروب                  
 الفوتون املتشتت حامال جزء من طاقة الفوتون خارج البلورة وكذلك اإلنتاج الثنائي فان االحتمالية قائمة حلدوث               

انفناء ثنائي هلذه الفوتونات وهروهبا اىل اƪارج ولكن يف حالة أن كان احلجم كبري مبا فيه الكافية فان حƓ الفوتون                    
املتشتت وفوتونات االنفناء الثنائي ستتفاعل يف مكان أخر يف البلورة وبالتايل يتم رصد طاقتها مع التفاعـل األول                  

 جمموع هذه الطاقة سيظهر يف الطيف على شكل قمة تدعى بالقمة الضوئية              ومبا أن  ،وبالتايل ال يوجد فقدان للطاقة      
يف الطيف التحليلي ألشعة جاما وهذه القمة ستكون حادة وهذا دليل على قياس كامل طاقة الفوتون أو مبعىن أخـر   

رية يعىن وجود عدد كايف من األحداث وتكون القدرة التحليلية عالية للكاشف وستكون قمة تشت كمبتون صـغ                
وكذلك قمم االنفناء الثنائي أما إذا كانت القمة عريضة فهذا يعين أن هناك هروب للطاقة وعدم وجود العدد الكايف                   
من األحداث للحصول على قمة حادة نتيجة اختالفات الطاقة املترسبة من كل فوتون وبالتايل فـان قمـة تشـت       
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أما عندما تكون طاقة الفوتـون      . د حصل بالقمة الرئيسية   كمبتون املتصلة ستكون كبرية وباملقابل يكون االحنسار ق       
 وهـروب هـذه     عالية اكرب من احلد األدىن حلدوث اإلنتاج الثنائي فان احتمالية االنفناء الثنائي سـتزداد بـالطبع               

وقد يكون اهلروب ثنائي أي أن الفوتـونني        ،  لطاقة خارج حجم الكاشف وعدم رصدها       االفوتونات يعين هروب    
 وهذا األمر يف النهايـة     . أو أحادي أي أن أحد هذه الفوتونات سيهرب اىل اƪارج           معا  سيهربان للخارج  املتكونني

 وباجململ فان عدة عوامل ستؤثر على شكل الطيف اجلامي منـها نـوع              ، على مقدار وشكل القمة الرئيسية     ؤثريس
 بان عرض القمة حيدد القدرة التحليلية       وميكننا القول .  املصدر وحميطة  و وضعية البلورة وحجمها واƪطأ اإلحصائي     

للكاشف واملساحة حتت القمة حتدد كفاءته فعلى سبيل املثال فان بلورة يوديد الصوديوم تظهر قدرة حتليلية أعلـى                  
 من نفس احلجم وتكون األخرية ذات كفاءة افضل من األوىل على الطاقات األعلـى يف طيـف           BGO من بلورة 
 وهذا جيعل من الصعوبة قياس اقتران االستجابة لكل طيف من أطياف جاما بسب أن كل طيف                  ، الصوديوممصدر  

 طريقـة لدراسـة اقتـران       وأفضل أخرى  يظهر استجابة معينة مع نوع كاشف معني خيتلف عن األخر يف بلورة             
  .)مونيت كارلو(االحتماالت اإلحصائية االستجابة تتم باستخدام حسابات 

يل الطيف اجلامي فان احتمالية حدوث كل تفاعل جيب أخذها باحلسبان فهناك احتمالية șهور قمـم       عند حتل   
حلواف االمتصاص ملادة الكاشف أو ملادة غطاء الكاشف وكذلك șهور قمم التشتت اƪلفي من املصدر وحميطـة                 

لقمة األحادية هلروب االنفناء الثنائي     وșهور القمة املتصلة لتشتت كمبتون نتيجة هروب الفوتون املتشتت وكذلك ا          
مليـون   (MeV511.0وتكون قيمتها تساوي قيمة طاقة القمة مطروحا منها طاقة الفوتون اهلارب واليت تسـاوي             

 وșهور قمة اهلروب الثنائية لإلنفناء الثنائي وتكون قيمتها تساوي قيمة القمة مطروحا منها قيمـة                ) فولت إلكترون
 وهي القمـة الـيت      ه اىل احتمالية șهور القمة اجلمعي      باإلضافة MeV022.1 لفوتونني اهلاربني واليت تساوي   طاقة ا 

تكون حصليه جمموع قمتني ضوئيتني يف املصادر املشعة اليت تطلق فوتونات بأكثر من طاقة حيث أن احتمالية تفاعل                  
  .  الفوتونني بنفس الوقت واردة جداً

ȉǕ ȤȉواȭتɎȍاملو ȻاǤ:  

اƪواص الكهربائية للمواد تدرس استنادا على طبيعة احتالل اإللكترونات ملستويات الطاقة فيها فعندما يكون                
 على سبيل املثال فان املادة تكون عازلة ولـن          eV5 نطاق التكافؤ مليء باإللكترونات ومقدار طاقة املنطقة احملرمة       

ولو مثلنا هـذا    .  طاقة اإللكترون اكرب من هذه الطاقة لتمكنه من اجتياز املنطقة احملرمة           ن مل تك  ماتسمح بالتوصيل   
)11(األمر بيانيا كما يف الشكل     A−            لوجدنا كيفية توزيع الطاقة إللكترونات يف نطاق التكافؤ فوق درجة حرارة 

 املستويات الدنيا من الطاقة مشغولة بالكامل باإلضافة اىل         الصفر املطلق حيث حتتل اإللكترونات املستويات وتكون      
هي الطاقة اليت يكون متوسط عدد اإللكترونـات         (FE وجود مستويات غري مشغولة متاحة هلا فوق طاقة فريمي        

حلراريـة  وان كان جزء من اإللكترونات يشغلها فعليا نتيجـة الطاقـة ا           ) بالضبط½ لكل مستوى كمي يساوي     
وعند الصفر املطلق  بالضبط فـان كـل         . املتواضعة اليت يكتسبها اإللكترون ولكن ال تؤهله لشغل مستويات اكرب         

ـ                هـو موضـح     ااملستويات حتت طاقة فريمي مشغولة بالكامل وال يوجد مستويات مشغولة فوق هذه الطاقة كم
)11( بالشكل B−.  
GEE  اكرب و تساوي   تكون طاقته طاق التوصيل   ن،  يف حالة املواد العازلة       ت واليت ال تسمح لإللكترونا    0+

) 12(التواجد فيها ولو كانت درجة احلرارة اكرب من الصفر املطلق نظرا لكرب طاقة املنطقة احملرمة كما يف الشكل                   ب
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ون طاقة املنطقة احملرمة صـغرية وتسـاوي         واجلرمانيوم مثال فتك   نأعلى ولكن يف حالة أشباه املوصالت كالسيليكو      
فان هناك ) على سبيل املثال درجة حرارة الغرفة( فولت وعلى درجة حرارة اكرب من الصفر املطلق        إلكترون 1تقريبا  

إمكانية الكتساب عدد ضئيل من اإللكترونات هذه الطاقة والتواجد يف نطاق التوصيل بعد املنطقة احملرمة كمـا يف                  
ويف هذه احلالة فان عدد اإللكترونات اليت تشغل املستويات يف نطاق التوصيل يقابله نقص يف               ). فل اس 12(الشكل  

عدد اإللكترونات اليت تشغل نطاق التكافؤ أي عدد األماكن املشغولة يف نطاق التوصيل يساوي عدد الشـواغر يف                  
.  GE طاقة املنطقـة احملرمـة    ½ + فؤ  نطاق التكافؤ حيث أن طاقة فريمي يف هذه احلالة تساوي طاقة نطاق التكا            

ووجود هذا العدد الضئيل من اإللكترونات يف نطاق التوصيل يعطي هذه املواد بعȐ خصائص املواد املوصلة وهلذا                 
  .تدعى بأشباه املوصالت

  
  .طلق وفوقهاعدد اإللكترونات اليت تشغل مستويات الطاقة على درجة حرارة الصفر امل): 11(الشكل 

ميكن زيادة قدرة هذه املواد على التوصيل بشكل كبري بإضافة بعȐ املواد كشوائب واليت جتاور هذه املواد يف                  
   Ǹاجلدول الدوري كإضافة الزرني(arsenic)            مواقع وسـطية يف Ǹللجرمانيوم كمادة شائبة حيث حتتل مادة الزرني

ـ  سيشارك ذرة اجلرمانيوم بأربعة      فأنه  ات تكافؤ   إلكترون أن له Ʀس     التركيب البلوري للجرمانيوم  ومبا     ات إلكترون
ويبقي اإللكترون اƪامس بدون ارتباط أو ارتباط شكلي مع الذرة نظراً لوجوده يف شبكة بلورية ميكن أن يغـادر                   

typen مباشرة اىل نطاق التوصيل حƓ على درجة حرارة الغرفة ويف هذه احلالة يسمي شبة املوصل               النـوع  أو   −
وتقع مستويات املادة الشائبة يف املنطقة احملرمـة حتـت نطـاق            . السالب أي مانح لإللكترونات لوجود زيادة فيها      

 ويف املقابل إذا مت إضافة مادة شائبة من مادة اجلاليوم أو االنديوم اليت            . eV013.0 التوصيل قليال بطاقة تبلغ حدود    
 إلكتـرون تقع على اليسار يف اجلدول الدوري فإهنا ستشارك يف اإللكترونات الثالثة يف ذراهتا ưا يوجد نقـص يف                   

 أو اجلرمانيوم وبالتايل فان هذا سيخلق فجوة موجبة نتيجـة           نواحد الكتمال الرابطة التسامهية مع ذرات السيليكو      
ها اىل اإللكترون وتكون هذه الفجوة هلا القدرة على التنقـل           هذا النقص ويسمى اƪليط هذا باملادة املستقبلة حلاجت       

خالل املادة وانتقاهلا هنا ليس كفجوة وإƴا الذي حيدث هو أن أحد اإللكترونات اجملاورة سـيمɊ هـذه الفجـوة                    
 وتتخذ مستويات الطاقة للمادة الشـائبة . ويصبح مكانة فجوة وهكذا ويف هذه العملية تظهر الفجوة كأهنا متحركة         

typep مكاهنا فوق نطاق التكافؤ بقليل وتدعى   . النوع املوجبأو  −
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 يقع  FE يف حالة توصيل النوع السالب مع النوع املوجب من هذه املواد كما ذكرنا فان مستوى طاقة فريمي           
املوجب فان اإللكترونات  والفجوات تعيـد       حتت نطاق التوصيل يف النوع السالب وفوق نطاق التكافؤ يف النوع            
) ( ويدعي هذا ) 13(تشكيل نفسها حتت وفوق مستوى طاقة فريمي كما هو مبني بالشكل             Junctionnp أو  −

)( ملتقى np  . فولت 0.5وعند توصيل جهد مباشر يقل عرض هذه املنطقة ويصبح مساوي للصفر عند جهد              .−
 فان عـرض    nيل يدعى بالتيار املباشر ولكن يف حال توصيل جهد معكوس بوصل اجلهد املوجب مع               ومير تيار عا  

.  فولت يدعى بالتيار العكسي    0.5هذه املنطقة سيزداد ومير تيار صغري جدا تكون قيمته ثابتة طاملا اجلهد أعلى من               
 الذاتية للمادة شبة املوصلة األصـلية       ويعتمد هذا التيار على درجة احلرارة كونه ناتج عن اإللكترونات والفجوات          

وتصبح منطقة امللتقى هذه حساسة جدا حبيث يزداد عدد اإللكترونات والفجوات عند سقوط إشعاع علية               ) النقية(
  .    ويتناسب عدد هذه الفجوات طرديا مع طاقة اإلشعاع ويف هذه احلالة ميكن استخدامه ككاشف إشعاعي

  
  .نات يف املواد العازلة واملواد شبة املوصلةتوزيع اإللكترو): 12(الشكل 

 صغري جدا حبدود امليكروميتر حبيث ال تفقد اإلشعاعات الساقطة جزء من طاقتـها              n فإذا كان عرض املادة         
 كبري لعدة مليمترات المتصاص اإلشعاع وقد يزداد هذا العـرض          pأثناء عبور املادة وكذلك أن يكون عرض املادة         

 nفعند دخول اإلشعاع واجتيـازه منطقـة        . تر يف حالة استخدام الكاشف لقياس أشعة جاما       ليصل حدود السنتم  
 سيتكون عدد من اإللكترونات والفجوات ومبا أن عدد اإللكترونات قليل أصـال يف هـذه              فأنه   pودخوله منطقة   

 عددها ưا يؤدي لضياع     املادة وعدد الفجوات كبري جدا فان اإللكترونات ميكن أن تعيد احتادها مع الفجوات لكثر             
جزء من التيار ưا يؤدي لعدم التناسب األمثل بني الطاقة املمتصة يف املنطقة والتيار املتولد وكذلك األمـر بالنسـبة                    

 من املمكن أن تتحد بعȐ الثقوب مع اإللكترونات وتؤدي          فأنه   ونظرا لكثرة اإللكترونات وقلة الثقوب       nملنطقة  
وعند إنتاج  .  كبريا pذا جيب أن يكون عرض هذه املنطقة صغريا وباملقابل عرض منطقة            اىل ضياع جزء من التيار ل     

اإللكترونات والفجوات يتم جتميعها حتت تأثري اجملال الكهربائي حيث تتجه اإللكترونات الناجتة اىل املنطقة السالبة               
n والفجوات اىل املنطقة املوجبة pكون اجلهد املوضوع عكسي .  

كواشف بالقدرة التحليلية العالية بالنسبة اىل كفاءهتا هلا نظرا للعدد اهلائـل مـن اإللكترونـات                متتاز هذه ال    
 – إلكترون فولت لكل زوج     إلكترون 3والفجوات اليت تكوهنا عند سقوط اإلشعاع حبيث انه يلزم طاقة مقداراها            
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زمن الالزم للتجميع قليل جدا ويكـون       فجوة وهذا العدد الكبري يقلل من عملية االختالفات اإلحصائية، كما أن ال           
  .  ملم حبيث أن الزمن يعتمد على عرض امللتقى10 نانو ثانية يف حالة كان عرض امللتقى 10حبدود 
 جيدة يف الكشف عن اجلسـيمات املشـحونة مثـل الربتونـات             نكفاءة هذه الكواشف من مادة السيليكو       

بالقرب من السـطح حـƓ ال       ) احلساسة(ادة املستنفذة   وجسيمات ألفا وكذلك جسيمات بيتا شريطة أن تكون امل        
تستƕف طاقة هذه اجلسيمات ومن األنواع املستخدمة هلذه الغاية كواشف احلاجز السطحي واليت تعمل باستخدام               

)(وحفرها بواسطة مادة اسيدية مث العمل على أكسدة هذه املنطقة احملفورة وتكون طبقة من              nنوع 2SiO   ومن مث 
يتم تعريضها لبخار الذهب لتكوين طبقة رقيقة من الذهب لغايات التوصيل الكهربائي اجليد حبيث تعمـل طبقـة                  

 جسيمات ألفا واالنوية الثقيلة وجسيمات بيتا دون        روهذه الطبقة الرقيقة تسمح مبرو    .  يف امللتقى  pاألكسيد كنوع   
  . طاقتها يف عبور احلاجزأن تتعرض لفقدان جزء كبري من

  
  .عملية زراعة املادة الشائبة ومستويات الطاقة يف أشباه املوصالت): 13(الشكل 

 فإهنا غري فعالة  وذلـك        على درجات احلرارة املرتفعة أو حƓ العادية ،            و يف حال استخدام كواشف اجلرمانيوم     
يمة التيار املنتج نتيجة سقوط اإلشعاع علية على درجـة          كون التيار العكسي يف اجلرمانيوم ذو قيمة كبرية يقارب ق         

لتخفيȐ قيمة  ) درجة حرارة النيتروجني السائل   (احلرارة العادية لذا جيب استخدامها  على درجات حرارة منخفضة           
الـذي   مليمتـر و 20ويستخدم كاشف الليثيوم جرمانيوم الذي تبلغ املنطقة احلساسة فيه اكثر من           . التيار العكسي 

حيث أن غرس ذرات الليثيوم يـؤدي اىل        ،   لزيادة مقاومة املادة شبه املوصلة        يف البلورة   بغرس ذرات الليثيوم   يعمل
 وبالتايل يزيد عرض امللتقي      ،  من توصيل املادة النقية     قريب  فيها توصيلالتقليل عدد الفجوات الكثرية وبذلك يصبح       

ما أالن فان األكثر استخداما هو كاشف اجلرمانيوم عـايل           أ .ưا يؤدي اىل رفع كفاءة الكاشف يف قياس أشعة جاما         
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 اليت تسمح مبرور اجلسيمات واألشعة منخفضة       n موصول مع طبقة رقيقة من نوع        pالنقاوة وهو كاشف من نوع      
   .  جداالطاقة وهذا الكاشف كما غرية من كواشف اجلرمانيوم جيب استخدامه على درجات حرارة منخفضة

واشف من املواد شبه املوصلة متتاز بقدرة حتليلية عالية قد تصل يف كواشف اجلرمانيوم ليثيوم               وبالعموم فان الك     
 فولت لطاقة الكوبالت وكذلك كواشف السيليكون لغايات قياس اجلسيمات املشحونة           إلكترون كيلو   1.8وايل  حل

 أزواج اإللكترونات والفجوات ưا  إنتاجها منةتكون قدرهتا التحليلية افضل من الكواشف الغازية ويعود ذلك لغزار      
قصر الزمن هلـا    باإلضافة اىل   كما متتاز بوجود عالقة خطية بني طاقة اجلسيم وحجم النبضة           . يقلل اƪطأ اإلحصائي  

كما انه من املمكن تغري عـرض       .  مليون حدث بالثانية   ư10ا ميكنها من التحليل مبعدل عايل للجسيمات يصل اىل          
ومتتاز هذه الكواشف بإمكانية فصل األنواع املختلفـة  .  اجلهد العكسي املوصل على الكاشف  املنطقة احلساسة بتغري  

للجسيمات عن بعضها باإلضافة اىل القدرة على متيزها والتعرف على هذه اجلسيمات ويتم ذلك من خالل وضـع                  
ضـة الكهربائيـة مـن       واألخر بسمك اكرب فعند مرور اجلسيم فتكون النب        البدايةكاشفني أحدمها بسمك قليل يف      

)/( الكاشف األول تتناسب مع قدرة التوقف للجسيم  dxdE−  أما يف الكاشف الثاين فان النبضة تتناسب مـع 
 وتكون النبضة من الكاشف األول والثاين تتناسب مع حاصل ضرهبما كما مبني يف املعادلة               Eطاقة احلركة للجسيم    
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)( وميكننا أجياد قيمة 2Mzمن القياس واليت متيز اجلسيم .  
 قيـاس اءهتـا يف    عـدم كف  فهي  أما عيوهبا   . كما تتميز هذه الكواشف بصغر حجمها وسهولة التعامل معها          

  كثرة ف من تأثر مادة الكاش  اىل    كذلك باإلضافة   عن اجلسيمات ذات املدى الطويل وعند الطاقات العالية        والكشف
وذلك حلدوث تغريات وتلف يف املادة نتيجة التعرض لإلشعاع وكذلك تأثر دقة القياس باجتاه وضـع                ،  االستخدام  

مرور اجلسيم مبـوازاة التركيـب الشـبكي دون          حيث يتم الكاشف مع اجتاه اإلشعاع وذلك بسب التأثري النفقي         
س كالتربيد باإلضافة اىل تأثر زمن النبضة حبجـم         حدوث تفاعل كما أن هذه الكواشف حتتاج لظروف خاصة للقيا         

  .الكاشف ưا حيد من استخدام كواشف بأحجام كبرية
 ȤȉاȭƘȊǩȣنكو:  

اكرب من واحد فانه  nعند مرور جسيم مشحون بسرعة عالية من خالل وسط مادي شفاف له معامل انكسار            
ملادة على طول مساره عندما تكون سرعة اجلسيم أعلى يف الوسط من يصاحبه انبعاث ضوء نتيجة استقطاب ذرات ا   

سرعة الضوء يف الوسط نفسه ومن خالل قياس كمية الضوء هذه وحتويلها اىل نبضة كهربائية ميكننا مـن خالهلـا                    
 حسبوحƓ حتدث هذه الظاهرة جيب أن تكون سرعة اجلسيم اكرب من سرعة الضوء يف املادة                . معرفة طاقة اجلسيم  

  :املعادلة التالية
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  .نكوف للكشف عن طاقة اجلسيمات العالية ونواتج التفاعالت النوويةتشريويستعمل كاشف 
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  :ǕفȳɎ األȞȉة

 تستخدم أفالم األشعة لتسجيل اإلشعاع وهي مستخدمة بشكل رئيسي وواسع يف التصوير اإلشـعاعي ويـتم             
معلقه باجلالتني  ) بروميد الفضة (بقة من مستحلب  مكون من هاليدات الفضة          من خالل إضافة ط    فلم األشعة  عمل

 فان تأثريه يكون مشابه لتأثري األشعة املرئيـة         زجاج وعند تعرض املستحلب لإلشعاع    على فلم من البالستيك أو ال     
بقـي مكـان    يلم   اىل حتسسها وعند معاجلة الف     احيث يتفاعل اإلشعاع مع اإللكترونات املوجودة بذرة الفضة مؤدي        

وتكون شدة اسوداد اللون معتمدة على كمية األشعة الـيت    ،  بشكل دائم على الفلم     باللون األسود   حدوث التفاعل   
 واليت تعرف على إهنا قدرة الفلم بعد حتميضه ونتيجـة االسـوداد             OD تعرض هلا الفلم وتدعى بالكثافة الضوئية     

بعد مرورها من خالل الفلم حسـب        I اىل قيمة    0I وامتصاص حزمة ضوئية مقدارها   املتكون علية على توهني     
  :املعادلة التالية

)log( 0

I
IOD =  

منطقـة     هناك عالقة ưيزة بني اجلرعة والكثافة الضوئية ويف حال متثيل هذه العالقة بيانيا نشاهد عالقة خطية يف                  
تصل اىل حالة من التشبع بعد ذلك ويدعى هذا باملنحىن املميز والذي يتخذ شكل احلـرف     ما  معينة على الرسم بينه   

S     باللغة اإلجنليزية وقد يدعى بعالقةS    يزة الستخدام       . يف كثري من األحيانư طية أعطت مكانةƪهذه العالقة ا
 هذه األفالم يف التطبيقات الطبية      وتستخدم. فالم كمقياس ملقدار اجلرعة اإلشعاعية هذا باإلضافة اىل قلة تكلفتها         األ

 لغايات الوقاية اإلشعاعية كسجل للتعرض اإلشعاعي الشخصي ورصـده          ووالبحثية والصناعية ككواشف إشعاعية     
فاظ هبا كسجل دائم وميكن معرفة مصدر ونوع اإلشعاع          وهذه تتميز بأهنا ميكن االحت     .ةفيما يسمى بالشارة الفيلمي   

ورغم وجود بعȐ املساوئ يف هذه األفالم يف عمليات الرصد اإلشعاعي باإلضافة اىل تأثرهـا بدرجـة الرطوبـة                   
واحلرارة وضبابية الفلم إذا مل يستخدم ضمن زمن حمدد وهو وجود اعتماد ملحوظ جدا بالنسبة العتمادهـا علـى         

 فولت ưا يعطيها جمال حمدود للقياس ضمن هـذه الطاقـة            إلكترون كيلو   200خاصة حتت طاقة    طاقة اإلشعاع و  
ولكن يف حالة إضافة بعȐ املرشحات من مواد خمتلفة مثل األملنيوم والنحاس والرصاص والبالستيك يف حافظة الفلم                 

 العقبة وزيادة حساسية    ميكن التغلب على هذه   ) 14(وعلى شكل نوافذ بسماكات خمتلفة كما هو موضح بالشكل          
  .الفلم لطاقات خمتلفة لإلشعاع

  
  . املستخدم للرصد اإلشعاعي الشخصيةفلم الشارة الفيلمي): 14(الشكل 

ويتم معرفة اجلرعة اإلشعاعية من عملية مقارنة الكثافة الضوئية للفلم مع الكثافة الضوئية لفلـم معيـاري مت                     
 العالقة بني اجلرعة والكثافة الضوئية على الفلم وبناء على هذه العالقة يـتم   تعريضه جلرعة إشعاعية معلومة يتم أجياد     



 78

وتستعمل األفالم أيضا يف قياس اجلرعات      . إجياد اجلرعة اليت تعرض هلا الفلم من خالل قياس مقدار الكثافة الضوئية           
عي بـالفلم اإلشـعاعي     اليت تعطى للمرضى يف عملية العالج باإلشعاع وذلك باستخدام نوع خاص من األفالم يد             

 والذي يتكون بالعادة من طبقتني من املادة احلساسة مغطى بطبقـة مـن مـادة                (radiochromic) الكرومي
البلوستر الشفاف ويكون هذا البلوستر شفاف فقط لɊشعة فوق البنفسجية واإلشعاع وحيدث التغري اللوين والـذي            

 مثل التحميȐ وخالفـة     أخرى   مباشرة بدون أي إجراءات      يكون باللون األزرق على الفلم عند تعريضه لإلشعاع       
 100 -3نتيجة عملية البلمرة يف املواد الصلبة ويكون هذا النوع من األفالم ثابت وفعال لقياس اجلرعـات مـن                   

وحدة  ( جري 250 لغاية   50جري مع إمكانية عمل خريطة لتوزيع اجلرعة اإلشعاعية حلقل املعاجلة اإلشعاعية من             
 وهذا األمر مهم من ناحية وقاية املريȐ ومعرفة مقدار اجلرعات اإلشعاعية الـيت              )رف يف فصول الحقه   اجلري ستع 

Ȑنسجة السليمة يف املريɊميكن أن تصل ل .  
  :TLDالكواȤȉ الوميȒية اƩرارية   

تستخدم الكواشف الوميضة احلرارية للكشف عن اإلشعاع وكسجل للتعرض اإلشعاعي وهي مواد وميضـية                
عضوية واالختالف بينها وبني املواد الوميضية األخرى بان الثانية حيدث هلا انبعاث مباشـر لتطلـق الضـوء                  غري  

الوميضي بعد عملية هتيج اإللكترون وعودته اىل املستوى األرضي بينما هذه املواد توفر تركيز عايل مـن املصـائد                   
يت تكتسب طاقة وحتاول بلوغ نطـاق التوصـيل يـتم            اإللكترونات ال  حيث إن كافة  اإللكترونية يف املنطقة احملرمة     

 وعندما يكون فرق الطاقة بني مركز هذه املصائد ونطاق التوصـيل             ، اقتناصها من قبل هذه املصائد وحتتجز هناك      
ريتفع اىل نطاق التوصـيل علـى   سفان هناك احتمالية ضئيلة جدا بان أحد هذه اإللكترونات     ،  كبري مبا فيه الكفاية     

 الغرفة وكذلك بالنسبة اىل الفجوات املتكونة نتيجة انتقال اإللكترونات منها فأهنا حتاول االنتقـال اىل                درجة حرارة 
خالل البلورة ليتم اقتناصها يف مصائد الفجوات للمادة الشائبة فوق نطاق التكافؤ يف املنطقة احملرمة ويف حالـة أن                   

  .ائد للمادة الشائبة فان هذه الفجوات ستبقى يف مكاهناكان فرق الطاقة كبري نوعا ما بني مستوى التكافؤ واملص
صدر حراري وتسخينها فان اإللكترونـات      مل وتعريضها وبعد عملية التعرض لإلشعاع ووضع هذه البلورات          

ستأخذ طاقة كافية من عملية التسخني احلراري لتتهيج مرة أخرى وترتفع اىل نطاق التوصيل وعلى فرض بان الطاقة                  
انت اقل من الالزم لتحرير الفجوات من مواقعها فان اإللكترون سيƕح اىل اقرب فجوة يف أحد املصائد                 احلرارية ك 

 أمـا يف حالـة أن       .يف املنطقة احملرمة وحتدث عودة هلذا اإللكترون اىل الفجوة املتاحة ويطلق خالهلا فوتون ضوئي             
سترتفع اىل منطقة مصـائد الفجـوات وسـتعود         كانت الطاقة احلرارية كافية لتحرير الفجوات من أماكنها فأهنا          

وبناء على هذه اƪاصـية  .  درجة مئوية300اإللكترونات إليها مطلقة فوتون ضوئي وتكون احلرارة الالزمة حبدود    
أصبحت هذه املقاييس اإلشعاعية شائعة االستعمال كمخزن للجرعة اإلشعاعية فيمكن تعريضها اىل اإلشعاع سواء              

 وختزن هذه الطاقة فيها حلني طلبها لذا فأهنا من اكثر املقاييس اإلشعاعية شيوعا يف الوقايـة                 بشكل متصل أو متقطع   
اإلشعاعية لغايات قياس التعرض اإلشعاعي الشخصي للعاملني يف جمال األشعة وكذلك قياس جرعـات املرضـى                 

يئي وقياس اجلرعات اإلشعاعية    املعاجلني باإلشعاع أو لɊغراض التشخيصية وتستعمل أيضا لغايات رصد اإلشعاع الب          
  .الناجتة عنة

):(  املعاجلة مبادة  LiF)( من املواد الوميضية احلرارية مادة الليثيوم فلوريد         4 MnCaSO     كمـادة شـائبة 
 2د  وتكون املصائد فيها عالية جدا بالنسبة للجرعة وتكون حساسة حƓ للجرعات اإلشـعاعية الصـغرية حبـدو                

)( ميكروجري وكذلك توجد مادة الكالسيوم فلوريد      2CaF  م املعاجلة باملغنيسيو )(Mn .    وميكن استخدام هذه
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  مـن خـالل   6Li)( املقاييس لقياس اجلرعة الناجتة عن النيترونات البطيئة نظرا لوجود الليثيوم وخاصة إذا كـان            
),( تفاعل النووي ال αn      وتسمى املقاييس يف هذه احلالة البيدو  Albedo من الكلمة اإلغريقيـة وتعـين       هاملشتق 

االنعكاس عندما تستخدم كمقاييس جرعة شخصية ويتم ذلك من خالل قياس نسبة النتريونات املرتدة من اجلسيم                
  . يف جسم اإلنسان اهليدروجنيبذرات ا اصطدامهبسب
طريقة استخدام هذه الكواشف يتم عن طريقة تعريȐ هذه املقاييس جلرعة إشعاعية معلومة ومبقادير متنوعة مث                  

يتم قراءة مقدار الضوء الصادر عن هذه املقاييس عند كل جرعة مث يتم عمل عالقة بيانية بني اجلرعـة اإلشـعاعية                     
كل جرعة ومن خالل هذه العالقة يتم معرفة مقدار التعـرض اإلشـعاعي             املعلومة ومقدار كمية الضوء الناتج عن       

 درجة  300 بوضعها يف فرن حراري لدرجة حرارة تصل اىل          سويتم قراءة هذه املقايي   . وتدعى هذه العملية باملعايرة   
ا بعد   ويفضل دائم  أخرى  مئوية حيث تقوم بإطالق الضوء حسب مقدار التعرض وبعد قراءهتا يعاد استخدامها مرة              

 ألكثر األنواع شيوعا هو وضعها يف فرن حراري لدرجة          Annealing كل استخدام عمل تلدين للبلورة والتلدين     
ملـدة زمنيـة معينـة      ) وقد تعتمد طريقة التلدين على نوع البلورة املستخدمة       ( درجة مئوية    400حرارة تصل اىل    

قبل التفاعالت السابقة وبالتايل التخلص من أثار اجلرعة السابقة هنائيا          للتخلص من احتمالية بقاء املصائد مشغولة من        
مث تربيدها ضمن تدرج حراري معني حƓ ال يتسبب بعملية جتميد للمصائد اإللكترونية والفجوات ưا يفقد البلورة                 

ظة كمـا يف    واستخدام هذه البلورات لغايات الرصد اإلشعاعي الشخصي يتم بوضعها يف حاف          . جزء من حساسيتها  
 وميكن وجود عدد من املرشحات على نوافذ احلافظة للتمييز بني أنواع اإلشعاع              ، الشارة الفيلمية تعلق على العامل    

  .املختلفة
 اإلشعاع الفوتـوين ملـدى      ة املستخدمة ككواشف إشعاعية تعتمد اعتمادا ملحوșا على طاق        TLDبلورات    

 ثباتا مع الطاقة ويعود هذا حسـب نـوع          تظهرد هذه الطاقة     فولت وبع  إلكترون مليون   1.2 - 0.1الطاقة من   
التفاعل األويل الذي حيدث مثل التأثري الكهروضوئي وتشتت كمبتون واالنتاج الثنائي ưا يستدعي إجراء املعايرة هلا                

 بالضـرورة هـذا األمـر عنـد         ب وال تتطل   ، على طيف واسع من الطاقات املختلفة وجلرعات متنوعة لكل طاقة         
واستجابة هذه املقـاييس ألشـعة      . ا لقياس اجلرعات الناجتة عن الطاقات العالية اليت تزيد عن هذه القيمة           هداماستخ

 جـري  1000 ملي جري ولغاية 0.1جاما واألشعة السينية واإللكترونات والربوتونات متتد على مدى جرعة من     
 يبلـغ  LiF)( ي حيث أن العدد الذري الفعال لبلورةكما أهنا تتميز مبيزة مهمة بأهنا تعترب تقريبا مكافئة للنسيج احل    

  .7.4 بينما يبلغ العددي الذري الفعال للنسيج احلي حوايل 8.1
ɄاعȞȉر اإلǭاأل Ȥȉواȭ:  

عندما تتفاعل اجلسيمات الثقيلة مع بعȐ املواد العضوية والزجاج أو البالستيك فإهنا تترك اثر نتيجة اƪـراب                   
وعند حدوث هذا التأثري فان هذه      . هذه املواد على طول مسارات اجلسيمات     ت به للترتيب البلوري يف      ذي تسبب ال

 مع مواد   ي يف البلورات فإهنا تصبح ذات قابلية عالية للتفاعل الكيميائ         ةاملواد املبلمرة ونتيجة تكسري الروابط الكيميائي     
اض معينة هلذه املواد فان اجلزء املتضرر منـها يتفاعـل            ال تتفاعل معها أصال مثل األƥاض وعند إضافة أƥ         أخرى  

معها مسببا بذلك ترك اثر حمفور يف املادة ويكون هذا األثر مرئيا بواسطة اجملهر من خالل مقدار هذا األثر ميكننـا                     
  . معرفة مقدار وكمية اإلشعاع

 املهمة يف الكشـف عـن       هذه الكواشف مهمة جدا لغايات الوقاية اإلشعاعية حيث تعترب من إحدى الطرق             
وقياس النيترونات ومبا أن النيترونات جسيمات غري مشحونة فان النيترونات أساسا ال تقوم بعمل هذا اإلثر  وإƴـا                   



 80

يتم ذلك من خالل اجلسيمات الثانوية املشحونة اليت تنتجها خالل التفاعل وتكون كثافة هذا اإلثر متناسـبة مـع                   
  .مقدار التدفق النيتروين

ȉالنيترونيةالكوا Ȥ:  
 ميكـن اسـتخدام     فأنه   قياس النيترونات من خالل نواتج التفاعل األويل للنيترونات مع املادة وهلذه الغاية              يتم  

يف فصل أخر عن طريقة الكشـف عـن      نتحدث بتفاصيل أكثر     سوف و تالعديد من الطرق للكشف عن النيترونا     
ومن الطرق األخرى املستخدمة لقياس النيترونات      . شف الغازية االنيترونات السريعة واملتوسطة الطاقة باستخدام الكو     

استخدام كواشف املواد االنشطارية وذلك باستخدام مادة انشطارية مثل اليورانيوم على شكل طبقة رقيقـة ويـتم        
قابلة  استخدام بعȐ املواد ال     أيضا  كما ميكن  .قياس نواتج هذا االنشطار ومعرفة مقدار اجلرعة الناتج عن النيترونات         

),( للتنشيط اإلشعاعي بواسطة النيترونات من خالل التفاعل       γn    ة هلـذه الغايـة االنـديوم       ومن املواد املستخدم
 للمادة املنشـطة    يومن خالل زمن التعرض ومقدار أشعة جاما الناجتة واملقطع العرض         . املنغنيز والصوديوم والذهب و 

يمات بيتا على سبيل املثال بعني االعتبار ميكننا معرفة مقدار التـدفق النيتـروين              بعد اخذ النواتج األخرى مثل جس     
  .   وطاقة النيترونات

عملية قياس مقدار التعرض الشخصي الناتج عن النيترونات ميكن من خالل استخدام كواشف األثر النيتروين                 
فعند استخدام  .  الكاشف لنيترونات مع مادة  والذي يتم من خالل األثر الذي يتركه اجلسيم املشحون نتيجة تفاعل ا           

 يتـرك مـادة     فأنه  مقياس التعرض الشخصي فان الربوتون الناتج من عملية التفاعل األويل بالتصادم مع النيترونات              
املستحلب على الفلم تاركا اثر معني على الفلم ولكن من عيوب هذه العملية هو عدم قدرة الربوتون على ترك هذا                    

  . فولتإلكترون مليون 0.5 ميكن متييزه عندما تكون طاقته اقل من األثر أو اثر
 احلساسة  TLD ولكن هذا العيب يف القياس الشخصي ميكن تداركه باستخدام املقاييس الوميضية احلرارية               

للنيترونات واالستفادة من خاصية أن معظم جسم اإلنسان مكون من املاء الذي حيتوى على اهليـدروجني فعنـد                  
 ت وتتشـت  اجلسم للنيترونات فان جزء من هذه النيترونات ستردد عن اجلسم بسب التصادم مع اهليدروجني             تعرض  

للخلف بطاقة اقل تصل اىل طاقة النيترونات احلرارية وتقفل عائدة اىل املادة الوميضية احلرارية يف مقياس التعرض ليتم 
تفاعال نوويا حيث أن نواتج هذا التفاعل النـووي ميكـن           اقتناصها يف هذه املادة نظرا لوجود عنصر الليثيوم حمدثة          

  . واليت تعين االنعكاسAlbedoرصدها من قبل املادة الوميضية ويطلق على هذه النوع من القياس كلمة البيدو 
ليـون   م 0.5 فولت ولغاية    إلكترون 2والقياس بطريقة البيدو هذه فعال جدا يف قياس النيترونات من طاقة              
 باستطاعتنا قياس طيـف واسـع مـن طاقـة           م هذه املقاييس جبانب الفلم فأنه      فولت ويف حال استخدا    إلكترون
 وكون املواد الوميضية احلرارية أيضا       ،  معظم التفاعالت للنيترونات تكون مترافقة مع أشعة جاما         أن ومبا. النيترونات

فصل وطرحها من قيمة اجلرعة املشتركة لنحصل علـى          من ل ميكن قياس أشعة جاما بشك     فأنه  حساسة ألشعة جاما    
وقياس النيترونات يكون معتمد اعتماد كبريا على مقدار الطاقة وقد تصل قيمة . مقدار التعرض الناتج عن النيترونات

 فولـت   إلكترون مليون   1.7 لغاية    فولت إلكترونمليون   0.1 مرة يف مدى طاقة يبلغ       15االعتماد هذا اىل معدل     
 عملية املعايرة باختيار املصدر النيتروين لعملية املعايرة ضـمن الطاقـة            دمر جيب أن يأخذ بعني االعتبار عن      وهذا األ 

  .  املناسبة والقريبة من طاقة النيترونات املتوقع قياسها
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Ɂرǹاأل Ȥȉالكوا:  
 اإلشعاعي فمنها   يوجد العديد من الكواشف اإلشعاعية األخرى املستخدمة لغايات الوقاية اإلشعاعية والكشف            

ما يستخدم للكشف عن اإلشعاعات ومنها ما يستخدم لرصد اجلرعات اإلشعاعية الشخصية للعـاملني ولرصـد                
وهـي عبـارة عـن      ) 15(اإلشعاع يف مناطق العمل اإلشعاعي مثل الكواشف الفقاعية كما هو مبني يف الشكل              

جلسيمات املشحونة معها فإهنا تسبب انتقال طاقة عالية كواشف من مواد مبلمرة مرنة أو املواد اهلالمية وعند تفاعل ا    
                   Ȑا يؤدي اىل تكون فقاعات يف املادة ميكن مشاهدهتا وإحصائها باستخدام بعـư هلا تؤدي هذه الطاقة اىل تبخرها

 ويف حالة قياس النيترونـات       ، الطرق البصرية ويتناسب عدد هذه الفقاعات مع مقدار اجلرعة الناجتة عن اجلسيمات           
  ميكن معرفة اجلرعة بغȐ النظر عن قيمة أشعة جاما املترافقة مع التفاعل حيث ال يوجد هلا تـأثري يف املـادة                     أنه  ف

 من خالل االثر الذي تتركة اجلسـيمات علـى املـادة            اعي حيث يتم قياس اجلرعة    وكذلك كواشف االثر االشع   
  .)16(الكاشفة غلى شكل مسارات للجسيمات كما هو مبني يف الشكل 

وطريقة عملها كطريقـة    ) 17(كما يستخدم أيضا مقاييس اجلرعة اإلشعاعية اجليبية كما هو مبني يف الشكل               
عمل الكاشف الكهربائي حيث يتم شحن شرحيتني متالصقتني بشحنة كهربائية موجبة ưا يؤدي اىل تنافر وابتعـاد                 

ونات الناجتة عن تفاعل اإلشعاع ستؤدي اىل       الشرحيتني عن بعضهما مسافة معينة وعند التعرض لإلشعاع فان اإللكتر         
ختفيȐ الشحنة على الشرحيتني ưا يؤدي اىل إعادة اقتراهبما من بعضهما لغاية نضوب الشحنة املوجبة على الشرحيتني               
واملسافة بني الشرحيتني تتناسب مع مقدار اجلرعة اإلشعاعية ومبراقبة وقياس هذه املسافة ميكننا معرفة مقدار اجلرعـة                 

 .ليت مت التعرض هلا وتستخدم هذه املقاييس ملعرفة اجلرعة اإلشعاعية مباشرة عند الدخول اىل املناطق عالية اإلشعاع                ا
                 Ȑلقد تطورت املقاييس اإلشعاعية للجرعة الشخصية اجليبية تطورا مهما يف الفترة األخرية حيث أصبحت بع

  .ي قراءة فورية عوضا عن الوضحات واألفالماملقاييس للجرعات الشخصية من أشباه املوصالت واليت تعط

  
  الكواشف اإلشعاعية الفقاعية): 15(الشكل 
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وباإلضافة اىل ما مت ذكره هناك بعȐ املواد عند تعرضها اىل اإلشعاع فانه يتسبب بتغريات لونية على هذه املواد   
لبصرية عند تعرضها لإلشعاع فان تغريا ومن خالل مقدار التغري يف اللون ميكننا معرفة اجلرعة ويوجد بعȐ األلياف ا

  .ملحوșا يطرأ على مقدار قابليتها لنقل الضوء أو متريرة وبقياس مقدار هذا االختالف ميكننا معرفة مقدار اجلرعة

  
  . االشعاعياألثركاشف : )16(الشكل 

  
  )القلمي(مقياس اجلرعة اجليƑ ): 17(الشكل 

  :قياسات النȊاطية اإلȞȉاعية
اطية اإلشعاعية مهمة يف عملية الوقاية اإلشعاعية ملعرفة ومعاجلة حاالت التلوث اإلشعاعي وحاالت             قياس النش   

األخذ اإلشعاعي من قبل اجلسم وبالغالب يكون من األمهية معرفة النشاطية اإلشعاعية الناجتة عن كل نوع على حدة             
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 النشاطية اإلشعاعية من خالل قياس معدل نـاتج         ويتم قياس .  املشعة ربسب االختالف يف التأثري احليوي هلذه النظائ      
 k من خالل مقدار معامل املعايرة       A وبالتايل يتم معاجلة النشاطية اإلشعاعية       N النبضات من الكاشف اإلشعاعي   

ن العوامل املؤثرة على النبضة املقاسه لكل       وحلساب معامل املعايرة هذا جيب معرفة طبيعة عدد م        . اليت معرفته جتريبيا  
وعموما فان قياس النشاطية اإلشعاعية يتم باستخدام طريقة املطابقة وهذه الطريقة تتم على فرض أن               . انبعاث نووي 

عدد من اجلسيمات أو الفوتونات تنبعث خالل االحنالل اإلشعاعي، ويف حالة أن مت وضع هذه املادة املشعة يف أداة                   
ونة من كاشفني لإلشعاع وكل واحد منهما خمصص لقياس نوع واحد من اإلشعاع وعلى سـبيل املثـال           قياس مك 

 فان العالقة احلقيقية بـني هـذه القياسـات     βN  وجسيمات بيتا ويكون القياس    γN أشعة جاما ويكون القياس   
γβ  باستخدام معامل املعايرة   A  والنشاطية اإلشعاعية للمصدر   βγN والقياس الكلي  جملموعهم    kk  ميكن معرفته    ,
  :من خالل املعادالت التالية

    
β

β k
AN =  

  

  :والقياس الكلي جملموعهم
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=  

  :ǕجȂȾة القياȃ اإلȞȉاعɄمȞايرة 
أجهزة القياس اإلشعاعي اىل عملية معايرة وتفقد حلساسيتها ومدى االستجابة ومعدهلا ومقدار ثباهتا يف              حتتاج    

الظروف املتغرية بني فترة وأخرى وهذه الفترة تعتمد على طبيعة االستخدام والغاية واجملال املستخدم فيـه أجهـزة                  
  .ىل هذه العملية سنويا أو اقل أو خالل كل سنتنيالقياس فبعȐ األجهزة حتتاج ا

املعايرة تعين أن يتم ضبط جهاز القياس بتعريضه جملال إشعاعي معروف ليتم من خالل هذه العملية ضبط قراءة                    
 وهذا يتم من خالل املعايرة باستخدام مصدر إشعاعي معياري أو جهاز             احلقيقي اجلهاز مع مقدار التعرض اإلشعاعي    

 ويف العادة يف خمتربات معتمدة هلذه الغاية وتسمى املختـربات الثانويـة             ه املقارنة بالنسبة الي    عملية اري تتم قياس معي 
وهذه األجهزة املعيارية يف املختربات الثانوية تتم معايرهتا يف خمتربات أولية باستخدام تقنيات عديدة منها إضافة عدد                 

يمة السمك صفر بالنسبة للطاقة أو باستخدام متثيل حسابات املـونيت           من السماكات املختلفة مث إجياد القياس عند ق       
  .كارلو
 مصادر مشعة جلاما مثل     متتم املعايرة ألجهزة القياس اإلشعاعي املستخدمة يف الكشف عن أشعة جاما باستخدا             

ة حماط بغالف من ن تام مع النواة الوليداالكوبالت والسيزيوم ويستخدم بشكل واسع مصدر من الراديوم يف حالة اتز
 0.7 ايريدوم وتكون أشعة جاما من هذا املصدر ذات طيف واسع من الطاقات املتنوعة مبتوسط يبلغ                 –البلوتونيوم  

 فولت ويتم معايرة األجهزة من معرفة اجلرعة اإلشعاعية من هذه املصادر على بعد معني ومن مث يتم                  إلكترونمليون  

β
γ k

AN =  
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ت متنوعة أو أن يتم املقارنة مع قراءات جهاز قياس معياري على نفس النقاط              مقارنته مع القراءة للجهاز على مسافا     
  .اليت مت اخذ القراءات عليها

ويف العادة ال يتم معايرة األجهزة على اجلرعة الناجتة عن جسيمات بيتا كوهنا معتمدة على الطاقة بشدة وعندما                    
كما يستعمل لغايات معايرة األجهـزة لقيـاس        . ورانيوممن الي ) ملم5( يتم استخدام مصدر رقيق      فأنه  تتم املعايرة   

جسيمات ألفا ويكون هذا القياس بالعادة معدل العد من املصدر وتتم املعايرة باستخدام قرص حيتوي علـى مـادة                   
 أما بالنسبة ملعايرة أجهزة قياس      .241 واالمرييشيوم   239 والبلوتونيوم   235مشعة جلسيمات الفا مثل اليورانيوم      

),,( ونات يتم باستخدام مصادر نيترونية مثل     النيتر BePuBeRaBePo  للنيترونات السـريعة والـيت      −−−
يكون معروف مقدار إنتاجها من النيترونات وهذا التدفق من النيترونات يتغري مع البعد عن املصدر وضمن طيـف                  

ام معامل النوعية املناسب حسب طيف      طاقة معني وبالتايل ميكن معرفة اجلرعة الناجتة على مسافات معينة بعد استخد           
  .           الطاقة
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Ȅامƪالفصل ا  
  القياسات اإلȞȉاعية والوحدات

  )اŎراعية اإلȞȉاعية( 
 يف تقدير وتكميم القياسات املتعلقة باإلشعاع وما    هاجملراعية اإلشعاعية هو أحد فروع العلوم النووية املتخصص       

 هلا وحيث تعترب هـذه       وتغريات يف املادة نتيجة كمية اإلشعاع اليت تعرض        ة وكيميائي ةبيولوجيينتج عنة من تأثريات     
  . هلذا الفرع من العلوم النوويةةالقياسات هي الغاية الرئيسي

عندما يتفاعل اإلشعاع مع املادة فانه ينتج عن هذا التفاعل تأين وهتيج لذرات املادة وبالتايل تكون اإللكترونات           
يف النتيجة فان هذه اإللكترونات املنتجة      الثانوية واليت بدورها قد تنتج اإللكترونات أخرى نتيجة تفاعلها مع املادة و           

 والبيولوجية يف املادة اليت تعرضت لإلشعاع من خالل عملية انتقال الطاقة من             ةتؤدي اىل حدوث التغريات الكيمائي    
لذا كان البد من أجياد الوسيلة املناسبة لتكميم وتقدير كمية هـذه الطاقـة              . اإلشعاع الرئيسي وامتصاصها باملادة   

  . باملادة وما ينتج عنها من تغرياتاملترسبة
ȼǩو وحدا țاȞȉميات اإلȭ:  

ɄاعȞȉاإل ȏرȞالت )(Exposure :  

 اليت Rالرنتجنيعرف التعرض بأنة مقدار التأين الناتج عن أشعة جاما أو أشعة اكس يف اهلواء ويقاس بوحدة  
 وهو نفسه   ستوكهومل يف   1928 قبل املؤمتر العام لإلشعاع يف العام        أدخلت كوحدة من وحدات قياس اإلشعاع من      

 يف البداية على أساس التعريف هذا  حيث عرفICRP اإلشعاعيةنشاء اللجنة الدولية للوقايةاملؤمتر الذي تقرر فيه إ
C1010336.3 أيسـو احـد  الكمية الالزمة من أشعة جاما أو أشعة اكس إلنتاج شحنة كهربائية مقدارها و   −×   

 غم وحيث هذا الوزن حيتل حجم مقداره واحد سم 0.001293ناجتة عن تأين الذرات يف وزن من اهلواء مقداره   
مكعب من اهلواء على الظروف املعيارية مث بعد ذلك مت تعريف التعرض من قبل اللجنة الدولية للوقايـة اإلشـعاعية      

حنة الناجتة عن تأين الذرات نتيجة تعرضها ألشعة جاما أو أشعة اكس يف وحدة الـوزن                 مقدار الش   انه على أساس 
  :وميكن التعبري عنها رياضيا كما يلي

m
QR

∆
∆

=  

 املمتصة كليـا يف هـذا       من الفوتونات  m مقدارهمقدار الشحنات الناجتة عن التأين يف وزن من املادة           Qحيث  
  :الوزن وبالتايل فان واحد رنتجن تساوي

kgCR /1058.21 4−×=  
على فوتونات اإلشعاع الكهرومغناطيسـي ويف      فقط  التعرض اإلشعاعي ووحدات التعرض اإلشعاعي ميكن تطبيقها        

  .اهلواء
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ية ومت تعريȐ هذا احلجم     لو فرضنا بان لدينا حجم من اهلواء مقداره واحد سم مكعب على الظروف املعيار             
 أيسولإلشعاع وعلى فرض انه مت امتصاص كامل الكمية من اإلشعاع ليتكون عندنا شحنة كهربائية مقدارها واحد                 

  :فان كمية التعرض تساوي

Rkgc
gkgcmcmg

C
m
Q 1/1058.2

/101/001293.0
1034.3 4

333

10

=×=
××

×
=

∆
∆ −

−

−

  

 w تمن املعروف لدينا بان كمية الطاقة الالزمة لتـأين ذرة مـن ذرات املـادة وتكـوين زوج مـن األيونـا                     
 األيونيـة  يف اهلواء فان مقدار واحد رنتجن من التعرض سينتج عندنا العدد التايل من هذه األزواج                 eV34تساوي
  : شحنة اإللكترونامل شحنة مقدارهاليت حت

kgip
ipCkg

CR /1061.1
/106.1

11058.2 15
19

4

×=
×

×
×

= −

−

  

 فولت فان إنتاج واحد رنـتجن        إلكترون    34قه مقدارها   ومبا أن إنتاج زوج واحد من األيونات سيحتاج اىل طا         
   : تساويسيحتاج اىل طاقة متتص كليا يف وحدة الوزن

g
erg

kg
erg

ev
ergipevkgipR 6.871076.8106.1/34/1061.1 41215 =×=××××= −  

م مـن   رارج لكل واحد غ    أ 87.6ضها اىل واحد رنتجن تساوي      وهذا يعين بان الطاقة املمتصة يف اهلواء نتيجة تعر        
  .اهلواء

  :(Absorbed dose)اƨرعة املمتصة 
حيث أن تعريف مقدار التعرض اإلشعاعي يشمل فقط أشعة جاما وأشعة اكس يف اهلواء فال بـد يف هـذه                      

فقـد  . احلالة من أجياد مفهوم اكرب ليشمل األنواع األخرى من اإلشعاع واملواد األخرى وباƪصوص األنسجة احلية              
رج لكل غـم مـن       أ 85اقة مقدارها   دي اىل امتصاص ط   وجد من احلسابات بان تعرض مقداره واحد رنتجن يؤ        

 وهي تعىن املكافئة الفيزيائية للرنتجن وقد       rep)( النسيج احلي وقد استعمل هلذه الكمية وحدة تدعى وحدة الريب         
استخدمت هذه الوحدة بالبدايات يف جمال الوقاية اإلشعاعية ومل تعد تستخدم هذه الوحدة أالن حيـث مت إجيـاد                   

ديد يشمل مجيع أنواع األشعة وهو ما يدعى باجلرعة املمتصة وتعرف اجلرعة املمتصة بأهنا مقدار الطاقـة                 تعريف ج 
  :املمتصة  باجلول يف وحدة الوزن من املادة بالكيلو غرام وتقاس بوحدة اجلري حيث أن

kg
J

m
ED ==  

  .وزن املادة mالطاقة املمتصة يف املادة  Eاجلرعة املمتصة و Dحيث 

rad
g

erg
g

erg
kg
JGy 10010

10
101 4

3

7

====  

واجلرعة املمتصة هي الكمية الفيزيائية األساسية لقياس اجلرعات اإلشعاعية غري أن هذه الوحدة غري كافية لغايـات                 
  . تلف من نوع اىل أخر من اإلشعاعالوقاية اإلشعاعية الن الضرر الذي قد يصيب النسيج احليوي خي

  :Equivalent Dose اƨرعة املكافǞة
نظرا لطبيعة تفاعل اإلشعاع مع املادة ملختلف األنواع من اإلشعاع وما حيدثه هذا التفاعل من تغريات يف املادة                    

 اإلشعاعع من   وباƪصوص التأثريات احليوية وحƓ يف حالة نفس اجلرعة املمتصة وذلك بسب اختالف قدرة كل نو              
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على تأين املادة نتيجة مقدار االنتقال اƪطي للطاقة وبالتايل الضرر الناتج عنها فعلى سبيل املثال فان األثر احليوي من 
األشعة الفوتونية خيتلف عن األثر احليوي للجسيمات واالنوية املشحونة وخيتلف أيضا عن األثر احليوي الذي حتدثه                

 مت إجياد    ، لذا  يم هذه التأثريات  ي إجياد عالقة ترابط بني هذه التأثريات واجلرعة املمتصة لتق         النيترونات فكان ال بد من    
ويسمى ( Q، واجلرعة املكافئة تساوي اجلرعة املمتصة مضروبة مبعامل النوعية لإلشعاع            ما يدعى باجلرعة املكافئة   

حيث )1991 لسنة 60إلشعاع رقم للوقاية من االلجنة الدولية حسب نشرة wR أيضا باملعامل املرجح لإلشعاع 
يوجد معامل نوعية لكل نوع من أنواع األشعة اعتمادا على مقدار التأثري الذي حيدثه يف النسيج احليوي نتيجة ملقدار 

 ومقدار هذا   انتقال الطاقة اƪطي وذلك باالعتماد على قدرة كل نوع من أنواع األشعة على أحداث التأين يف املادة                
 فاإلشعاع ذو الطاقة االنتقالية اƪطية العالية حيدث أضرارا باملادة احليوية ،نوع اىل أخر من اإلشعاع    من  التأين خيتلف   

  . بكثري من اإلشعاع ذو الطاقة االنتقالية اƪطية املنخفضة أكثر
  :حيث أن Hيرمز للجرعة املكافئة بالرمز   

DQH ×=  
  :أو حسب التعريف اجلديد

DwH R ×=  
 وهي نفس   م وتقاس بوحدة السيفرت حيث أن السيفرت تساوي مقدار الطاقة باجلول يف وحدة الوزن بالكيلو غرا              

  :ن مت إعطاءها هذا االسم جتنبا للخلط بينها ومتيزها عن اجلرعة املمتصةري ولكوحدة اجلرعة املمتصة اجل

rem
kg
JSv 10011 ==  

يبني القيم  ) 1 ( وكذلك من طاقة اىل أخرى واجلدول      ختتلف من نوع اىل أخر من اإلشعاع       Qوقيمة معامل النوعية    
  :املختلفة ملعامل النوعية ألنواع خمتلفة من اإلشعاع وللطاقات متنوعة

  .سب قيمة االنتقال اƪطي للطاقةالقيم املختلفة ملعامل النوعية ح) : 1(دولاجل 
  حسب طاقة اإلشعاع  حسب قيمة االنتقال اƪطي للطاقة

LET ( keV/µm) (wR)=Q   E  (wR)=Q  
  keV 10   5اقل من   1   أو اقل3.5
3.5 – 7.0  1 – 2  10-100 keV  10  
7.0 - 23  2 – 5  100-2000 keV  20  
23 - 53  5 - 10  

 النيترونات

2000-20000 keV 10  
  MeV  5  53 – 175  10 - 20 20الربوتونات اكرب من 

  20  دقائق إلفا واالنوية املشحونة
أشعة جاما و اكس و اإللكترونات 

   وامليونات جلميع الطاقاتوالبزترونات
 اكس و اإللكترونات أشعة جاما و  1

   وامليونات جلميع الطاقاتوالبزترونات
1  

  

ن معامل النوعية يكون متساوي ألشـعة جامـا وأشـعة اكـس             نالحظ با ) 1(من القيم املعطاة يف اجلدول      
 فولت لكـل ميكروميتـر       إلكترون    كيلو   3.5واإللكترونات كون قيمة االنتقال اƪطي هلذه األنواع ال يتجاوز          

 كون االعتماد على التأثريات احليوية يكـون قليـل وحمـدود     ،وذلك الن على هذه القيمة وما دوهنا يكون ثابت      
 فولت لكل  إلكترون  كيلو 175ه التغريات وتبدأ هذه التغريات بالظهور بفعالية بعد هذه القيمة ولغاية حملدودية هذ
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وبعد هذه القيمة تبدأ عملية الثبات يف القيمة كون التأثري          ،   20ميكروميتر وتكون قيمة معامل النوعية قد وصلت        
تأثريه ويف حالة النيترونـات علـى       املقابل يكون   ب و  ، يف النسيج احلي قد وصل حد اإلشباع لشدة تركيز اإلشعاع         

  .[83] الطاقات العالية تقل وذلك الƳفاض احتمالية تفاعلها
 ǜالة مكافȞرعة الفƨاEffective Equivalent Dose:  

وقيمة االنتقال اƪطي على عالقة وثيقـة       ،  مبا أن اجلرعة املمتصة تعتمد كليا على قيمة االنتقال اƪطي للطاقة            
 انتقال هذه الطاقة يف اجلسم وبالتايل فان اجلرعة املكافئة ستعتمد أيضا على هذه العوامل يكون اƪطـر مـن                    مبوقع

اإلشعاع مرتبط هبذه العوامل باإلضافة اىل حساسية العضو املتعرض لإلشعاع فعلى سبيل املثال فان احتمالية حدوث                
يا Ƴاع العظم للتدمري اإلشعاعي ومبا أن هذه اƪاليا         سرطان الدم نتيجة للتعرض اإلشعاعي يكون مرتبط بتعرض خال        

 ليس من املعقول    فأنه     يف اجلسم من غريها وقابليتها للتأثر باإلشعاع ختتلف عن خاليا أخري             أعمقتكون يف مواقع    
إلشعاع  اإلشعاعي على هذا العمق ưاثل متاما لعضو أخر اقرب أو حƓ خمتلف عنة يف قابليته للتأثر با                 األثرأن يكون   

، ومن هنا كان ال بد من أجياد معامل مشترك لتوحيد قيمة هذا التـأثري                يف حال التعرض اإلشعاعي الكامل للجسم     
 كعالقـة مرتبطـة     HEز هلا بالرمز    مجلرعة املكافئة الفعالة واليت ير    على عموم اجلسم ومت التعارف على ما يسمى با        

حيث يوجد معامل ذو قيمة معينة لكل عضو اعتمادا على هذه           مبوقع العضو املتعرض لإلشعاع وحساسيته لإلشعاع       
 صيغة هذه العالقة رياضيا بالشكل من املمكنحيث أنة wT   العوامل وƧي مبعامل النسيج املرجح ويرمز له بالرمز 

  :التايل
DQWH TE ××= ∑ 

الذي ميكن من خـالل هـذه   ) 2(جلدول وقيم معامل النسيج املرجح ألغراض الوقاية اإلشعاعية ميكن إجيادها من ا       
  .القيم حتديد مقدار اجلرعة الفعالة حسب احلساسيات املختلفة لɊعضاء واألنسجة بالنسبة للتأثريات اإلشعاعية

  .قيم معامل النسيج املرجح لɊعضاء واألنسجة ):2(اجلدول 
 wTالعامل املرجح    النسيج أو العضو
  0.2  اجلهاز التناسلي
  Ƴ  0.12اع العظم
  0.12  القولون
  0.12  الرئة
  0.12  املعدة
  0.05  املثانة
  0.05  الثدي
  0.05  الكبد
  0.05  املريء

  0.05  الغدة الدرقية
  0.01  اجللد

  0.01  سطح العظام
  0.05 بقية األنسجة واألعضاء

 امتصـاص    هذه العالقة تكون مناسبة عندما يكون التعرض خارجيا وضمن فترة زمنية معرفة ولكن يف حالة              
لذا جيب يف هـذه      ،   اجلسم لنظائر مشعة فان اجلسم يتلقى اجلرعة الناجتة عنها طول مدة بقاء هذه املواد يف اجلسم               
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احلالة احتساب قيمة هذه اجلرعة كتكامل زمين حمدد مبدة بقاء هذه املواد لنعدل تلقي اجلرعة وتسمى يف هذه احلالة                   
  :وتصاغ رياضيا بالشكل التايلباجلرعة املكافئة املودعة أو التراكمية 

∫
+

=
τ0

0

)(
t

t
ET dttHH  

زمن بقاء املادة املشعة باجلسـم       τ معدل تلقي اجلرعة املكافئة و       HE الزمن احلايل لتلقى املادة املشعة و        0t حيث
  . سنة لɊطفال70ا كزمن للبالغني وحƓ  عام50ويف حالة عدم معرفة بقاء هذه املواد باجلسم يتم اخذ 

  :  حسابات التȞرȏ اإلȞȉاعɄ واƨرعة
حساب كمية التعرض أو اجلرعة يتم مباشرة إذا كان معدل التدفق معروف للمصدر اإلشعاعي الفوتـوين أو                 

نيـة   سـم مربـع يف الثا  1معدل تدفق الطاقة والذي يقاس بعدد الفوتونات أو اجلسيمات املارة من خالل مساحة   
 مقدار السيولة الذي يعرب عنها من خالل عدد الفوتونات املارة يف وحدة إجيادخالل الواحدة والتدفق ميكن إجياد من      

  :املعادلة التاليةاملساحة وحسب 

da
dE

da
hvdN
da
dN

E =
×

=

=

φ

φ
  

  .  يساوي فترة زمنية معينة املساحة ويكون معدل التدفق يفda  مقدار تدفق الطاقة وφE التدفق و φحيث 

at
N
×

=φ  
  :ومقدار تدفق الطاقة يف فترة زمنية معينة يساوي

at
E

E ×
=φ  

فان عدد الفوتونات    N فوتونات عددها  ه ينبعث من  ،لو أالن افترضنا وجود مصدر مشع نقطي يف مركز كرة         
 أالن لو افترضنا وجود كرة اكرب وليكن نصف         ،وي عدد الفوتونات على مساحة السطح     املارة من سطح الكرة يسا    

2/1 قطرها ضعفي الكرة األوىل فان عدد الفوتونات املار بنفس مساحة السطح األوىل سيقل بنسبة تساوي               r  وهذا 
 ذوة بني املصدر ونقطة القياس وهذا القـانون         ما يدعي بقانون التربيع العكسي مبعين أن التدفق يقل مع مربع املساف           

 يف تطبيقات الوقاية اإلشعاعية واحلماية من اإلشعاع حيث انه كلما زادت املسافة عن مصدر اإلشـعاع                 كبريةأمهية  
  .يوضح ما مت شرحه) 1(كلما قل التأثري منة والشكل 

 وان عدد هذه الفوتونـات تتناسـب        ومبا أن الفوتونات تنبعث من املصدر بشكل منتظم ويف كافة االجتاهات          
عكسيا مع مربع املسافة عن املصدر فان معدل التعرض على بعد متر واحد من املصدر لكل ساعة يف اهلواء علـى                     

gcmالظروف املعيارية حيث تبلغ قيمة       /0275.0/ =ρµ )   3 فولت ولغاية     إلكترون    كيلو   70للطاقات من 
  :سيساوي ،)تقريبا فولت  إلكترون مليون 

)/(533.0
./6.87)/100(4

/3600/0275.0)/(106.1)(

2

2

26

hR
r

EN
Rgergsmcmr

hsgcmMeVergMeVENR

××
=

×
×××××

=
−

π  
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تساوي عدد الفوتونات املنبعثة من املصدر وتساوي عدد االنبعاثات يف الثانية الواحدة فإذا كانت نشاطية  Nحيث 
10107.3املصدر معطاة بوحدة الكوري فيتم ضرب هذه القيمة ب   . انبعاث بالثانية×

أعاله معادلة عامة حلساب مقدار التعرض وعندما تكون احلسابات متعلقة مبصدر إشعاعي من إحدى              واملعادلة  
النظائر املعينة فان طاقة الفوتونات املنبعثة ومعدل االنبعاث يكون حالة ưيزة هلذا النظري عن غرية ويف هذه احلالة فانه                   

 مييزها عن غريها من املواد ويدعى هذا املعامل بثابت          من املمكن تعريف كل نوع من هذه املواد املشعة مبعامل ثابت          
 على بعد متـر      واحد من املادة املشعة     كوري  الناجتة عن مقدار     ويقاس بوحدة الرنتجن لكل ساعة      Γ أشعة جاما 

عب الدور األساسي يف كون الطاقة املنبعثة ثابتة لكل عنصر من العناصر حيث أن طاقة اإلشعاع املنبعث تلو   ،واحد
 هذه املعامالت الثابتة ميكن إجيادها حسابيا كما هو مـبني يف املثـال               وبالتايل فان  عملية منح الطاقة للمادة املمتصة    

  :التايل

  
  .اƳفاض كمية التدفق كلما زادت املسافة عن املصدر) 1(الشكل 

  :مثال
   ؟137أوجد ثابت أشعة جاما ملصدر نقطي من السيزويوم 

  :لاحل
فإذا فرضنا  ،   0.85سبة  ن فولت وب   إلكترون    مليون   0.662ساوي  تطاقة الفوتون املنبعث من مصدر السيزويوم       
  :سم يساوي 1 ملي كوري فان مقدار التدفق هلذا املصدر على بعد 1وجود عينة من السيزويوم نشاطها اإلشعاعي 
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  :ء تساوي وعلية فان الطاقة املمتصة يف اهلوا
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gergومبا أن واحد رنتجن تساوي        رنتجن لكل   3.193 يف اهلواء على بعد متر فان القيمة أعاله تساوي           6.87/
 كوري على بعد سم ، وبالتايل فان الكمية الناجتة على بعد متر واحـد               1ساعة ناجتة عن نشاطية إشعاعية مقدارها       

أدناه يبني قيم ثابت أشعة جاما جملموعة من العناصر         ) 3( رنتجن لكل ساعة لكل كوري واجلدول        0.319تساوي  
  .املشعة

  .كوري على بعد متر.قيم ثابت أشعة جاما بالرنتجن لكل ساعة) 3(اجلدول 
  Γ  العنصر
  1.37  60الكوبالت 

 1.427  132اليود 
 0.592  192االريديوم 
 0.319  137السيزيوم 

 0.759  85السترونشيوم 

 احتساب قيمة التعرض اإلشعاعي ألي من العناصر املشعة على أي           يصبح من السهل   هومن القيم باجلدول أعاله فأن    
  :التاليةبالكوري من املعادلة A مقاسه باملتر إذا علم مقدار نشاطه اإلشعاعي dمسافة

2)(d
AR ×Γ

=  

  :حسابات اƨرعة اإلȞȉاعية املمتصة
ميكن حساب مقدار اجلرعة املمتصة من خالل قيمة التعرض اإلشعاعي يف اهلواء وبالتايل ميكن إجيـاد اجلرعـة                  

،  1.12 تـه  قيم الذي تبلـغ   و relS. املمتصة يف اجلسم مبعرفة قيمة قدرة التوقف النسبية بني اهلواء والنسيج احلي           
 قيمة التعـرض يف     بإجيادحتويل قيمة التعرض اإلشعاعي اىل طاقة ưتصة يف اهلواء ، فحساب اجلرعة يتم أوال               بالتايل  و

اهلواء ومن مث حتويل قيمة التعرض اىل طاقة ưتصة ومن مث إجياد نسبة اجلرعة املمتصة يف النسيج احلي مـن خـالل                      
  :درة التوقف للهواء والنسيج احلي وكما هو موضح يف املعادلة التاليةة لقبيالعالقة النس

sgergs
sgergRSD reltissue ./100
./6.87×

=  

أو بإجياد اجلرعة املمتصة يف اهلواء وإجياد قيمتها بالنسيج احلي وذلك بضرهبا بقيمة قدرة التوقف النسبية اليت تساوي                  
  . بني اهلواء والنسيج احلي1.12

متصة مباشرة يف النسيج احلي من خالل معدل ترسب الطاقـة يف املـادة              وميكن أيضا حساب اجلرعة امل    
ρµباستخدام معامل االمتصاص للطاقة      /en             للنسيج احلي على الطاقة املالئمة للفوتون وإجيـاد مقـدار التـدفق 

  .اإلشعاعي
  :مثال

 ملـي كـوري     1 يبلـغ    اإلشعاعياطه  احسب مقدار اجلرعة املمتصة يف النسيج احلي من مصدر من السيزيوم نش           
  بالطريقة غري املباشرة وبالطريقة املباشرة؟

  :احلل
 ونستطيع إجياد مقدار التعرض من خالل هذا املعامل والنشـاط           0.319 تساوي   Γ جند بان قيمة   )3 (من اجلدول 
  :اشرة اىل طاقة ưتصة كما يلي وهذه الطريقة غري املبهحنول مث اإلشعاعي
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    hmrad
sgergs

sgergCiCihRDtissue /31.0
./100

./6.87001.0./319.012.1 =
××

×=  

  مليـون   0.662أما باستخدام الطريقة املباشرة فتتم على أساس أن طاقة الفوتون املنبعث من السيزيوم تبلـغ                
وبذلك فان تدفق الطاقة على بعد متر واحد من املصدر يسـاوي             % 85 فولت ونسبة االنبعاث تساوي      إلكترون  

مضروبة بنسبة انبعاثها يف الطاقة على املساحة على بعد متـر واحـد             ) طية اإلشعاعية النشا(عدد الفوتونات املنبعثة    
  : وبذلك فان تدفق الطاقة يساوي

scmMeVE pE ./1066.1 22×=×=φφ  

ρµومبا أن معامل امتصاص الطاقة       /en  سم مربع لكل غم للنسيج      0.0323 فوتون السيزويوم تساوي     ة على طاق 
  :ة تساوياحلي فان اجلرع

mrad
radgergs

hsMeVerggcmscmMeVDtissue

31.0
./100

/3600/106.1/0323.0./1066.1 6222

=
×××××

=
−

ذكره هنا انه عندما يتم احلديث عن اجلرعة املمتصة فإننا نعين يف هذه احلالة مقدار الطاقة املمتصـة                  من اجلدير     
من اإلشعاع وهذه الطاقة تترسب يف املادة من خالل تفاعل اجلسيمات املشحونة مثل اإللكترونات والربوتونـات                

 تأين وإثارة هلذه    هلية التصادم غري املرن مع اإللكترونات املدارية يف ذرات املادة الذي ينتج عن            ودقائق ألفا نتيجة عم   
 ويف حالة الفوتونات فان عملية امتصاص الطاقة تتم من خالل تفاعل الفوتون مع املادة و إنتـاج جسـيم                   .الذرات

ضنا بان أحد هذه اإللكترونـات الداخلـة         فلو افتر   ،  الطاقة بإيداع هالذي يقوم بدور  )  إلكترون   (ثانوي مشحون   
 فان هذه األشعة ستحمل جزء من الطاقة الرئيسية وتنقلـه اىل            هعالية وتقوم بإنتاج أشعة انكباحي    للمادة ذات طاقة    

 ويف هذه احلالة فان الطاقة احملمولة اىل املكان األخر ال حتتسب كطاقة ưتصة من اجلسـيم                  ،  هناك لتودعمكان أخر   
أن الطاقة املمتصة ستكون فقط اليت مت امتصاصها يف نفس املكان وهذه تساوي طاقة اجلسيم الرئيسـي           الرئيسي أي   

وكذلك عندما يتم إنتاج اجلسيمات املشحونة الثانوية مـن خـالل           . مطروحا منها الطاقة احملمولة اىل املكان األخر      
 اليت اكتسبت طاقة حركة باحلركة فأهنا حتما        تبدأ هذه اجلسيمات  عندما  تفاعل الفوتون مع املادة على سبيل املثال        

ستقطع مسافة معينة يف املادة قبل أن متنح طاقتها اىل املادة وهذا يعين أن هناك طبقة أو جـزء مـن املـادة تبـدأ                         
اجلسيمات فيه باكتساب طاقة حركية وال حيدث امتصاص للطاقة فيه لتسري هذه املسافة لتبدأ مبنح طاقتـها هنـاك                   

مي باالتزان اإللكتروين ما جيعل من الضروري إجياد Ǔلية معينة للبحث عن وصـف معـني هلـذه                  وحصول ما يس  
كذلك .  التعريف Ƨي بالكريما لتوصيف بدء احلركة للجسيمات       أواجلسيمات اليت وضعت باحلركة وهذا املصطلح       

) يف حالة ذرات اهليـدروجني ( املادة األمر عندما تتصادم النيترونات مع انويه املادة فإهنا تعطي طاقتها أما لربوتونات    
  .أو للنواة املتحولة وهذه الربوتونات أو االنوية املشحونة يتم من خالهلا تأين ذرات املادة وعملية منح الطاقة

أن عملية القياس اإلشعاعي ملقدار التعرض يفترض أن تتم بنفس الظروف املعيارية للحسابات أي أن القياس                  
ء احلر وبنفس șروف الضغط اجلوي واحلرارة اليت تتم بناء عليها احلسابات ويف هذه احلالـة                جيب أن يكون يف اهلوا    

يتم القياس يف غرفة التأين احلرة وباƪصوص عندما نريد معرفة طاقة أشعة اكس احلقيقية والتعرض الناتج عنها كوهنا                  
فوتونات ذات طاقة حمددة ومعروفـة،      ختتلف عن أشعة جاما املنبعثة من مصادر مشعة حيث األخرية تكون فيها ال            
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اكـس  حيث أن مساحة احلزمة اإلشعاعية من مصدر أشعة ) 2(وطريقة القياس بغرفة التأين احلرة موضحة بالشكل   
A      سيكون يساوي مساحة الفتحة يف النقطة P        شعة لتنطلق هذه األشɊعة متسعة لتسبب    على اعتبار أهنا املصدر ل

 املوجود حتت تأثري جمال كهربائي لتجميع األزواج االيونية املتكونـة نتيجـة             ′Pتأين يف اهلواء املوجود عند النقطة     
اإلشعاع ليتم قياسها ومعرفة مقدار الطاقة اليت أحدثت هذا املقدار من الشحنات الكهربائية ويكون حجـم الغـاز                  

كما يف الشكل وبالتايل فان قيمة التعرض عند هذه النقطة          ′Aيساوي يف هذه احلالة   ′Pاع عن النقطة  املتعرض لإلشع 
  :ميكن معرفتها من املعادلة التالية

  
  .حجرة التأين احلرة): 2(الشكل 

LA
qRP `` ρ

=  

 ولكن املهـم هـو   ′P تساوي وزن اهلواء عند النقطة LA′ρ  مقدار الشحنة املتكونة نتيجة اإلشعاع وqحيث 
وميكننـا ذلـك    ،   ′P من معرفتها عند النقطـة       أفضل عند فتحة خروج اإلشعاع      Pمعرفة اجلرعة عند النقطة     

  :باستخدام قانون التربيع العكسي ميكننا إجياد اجلرعة عند الفتحة حسب املعادلة التالية
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أالن على فرض أن عملية القياس للجرعة اإلشعاعية تتم من خالل غرفة تأين غازية علـى سـبيل املثـال                    
 جبدران الغرفة اليت ستكون من مادة أخرى ويف هذه احلالة فـان             اًلغرفة حماط وسيكون الغاز يف هذه احلجرة داخل ا      

 عن معامل االمتصاص يف جدران الغرفة وبالتايل فان اجلرعة املمتصـة يف              حتما معامل االمتصاص يف الغاز سيختلف    
  من وكان اجلواب ،   اتالغاز ختتلف عن اجلرعة املمتصة جبدران الغرفة لذا كان ال بد من التوفيق بني هذه االختالف               

ي الذي حدد العالقة بني الطاقة املترسبة يف الغاز والطاقة املمتصة جبـدران الغرفـة وذلـك                  غر -خالل مبدأ براغ  
بافتراض انه عندما يكون جدار الكاشف من نفس املكونات الذرية للمكونات الذرية للغاز وبسمك اقل من معدل                 

 املنتج يف جدار الكاشف ويف هناية مساره احلركي سيكون قد  اإللكترونهذا  املدى لإللكترون البادئ يف احلركة فان       

P 

AREA=A 

P`
AREA=A` 

Q 

L
d d`
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 املنتج يف الغاز سيبدأ احلركـة مـن   اإللكترونوصل اىل حجم  الغاز وبالتايل فانه سيمنح طاقته للغاز وباملقابل فان           
ن عدد اإللكترونات املتكونة    الغاز ليصل اىل جدران الغرفة ليمنح طاقته فيها وأنة من املفترض يف هذه احلالة أن يكو               

يف الغاز ومتنح طاقتها يف اجلدران مساوية لعدد اإللكترونات املتكونة يف اجلدران ومتنح طاقتها للغاز ضـمن نسـبة                   
  . )3(الشكل كما هو موضح بمعامل االمتصاص لكل من مادة الغاز ومادة جدران الغرفة 

  
  .ونات املنتجة يف اجلدار متنح طاقتها الغاز واملتكونة يف الغاز متنح طاقتها يف اجلداراإللكتر): 3(الشكل 

وعندما حيقق الكاشف اإلشعاعي شروط مبدأ براغ فان اجلرعة املمتصة بالغاز تساوي اجلرعـة املمتصـة جبـدار                  
  : الكاشف أي أن 
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 الطاقة الالزمة لتكـوين زوج واحـد مـن          wيف الغاز نتيجة اإلشعاع و     عدد األزواج االيونية املتكونة      Ngحيث  
  .      فولت للغازإلكترون 33األيونات يف الغاز وتساوي 
 عندما يتم تصميم كاشف معني لقياس اجلرعة اإلشعاعية ولكـن بشـرط أن تكـون                ههذا املبدأ ميكن تطبيقي   

 للمدى األقصى   اً أن يكون السمك على األقل مساوي      علىاز  الذرات املكونة للجدار ưاثلة ذريا للذرات املكونة للغ       
لإلشعاع الرئيسي وهذا ) µ/1(لإللكترونات املنتجة والذي يكون يف هذه احلالة اقل من عشر معدل طول التوهني

  مليون إلكترون  3 لغاية   لتأين ولكن فقط  ưكن يف املواد ذات العدد الذري القليل املشاهبة للغاز املستعمل يف حجرة ا            
  :فولت ويف هذه احلالة ميكن إجياد اجلرعة املمتصة بالنسيج احلي كما يلي
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gE

tissueE
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ρµ
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=  

ولكن يف حالة عدم حتقق شرط املماثلة الذرية بني ذرات الغاز وذرات اجلدار بسب القيـود علـى طاقـة                    
ملعامل النسƑ لقدرة التوقف بني الغاز وجدار الكاشف كمـا           يف هذه احلالة ميكننا استخدام ا      فأنهاإلشعاع الرئيسي   

  :يلي

جدار الكاشف

 الغاز

الفوتونات الداخلة
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  :ما واȂǩɍان اإللكتروƘƆالك
وهي عبارة عن الطاقة احلركيـة      الكريما هي كمية تعرب عن اجلرعة بطريقة غري مباشرة للفوتونات والنيترونات            

نويا من تفاعل الفوتونات أو النيترونات مع املادة وهي اختصار باللغة          لكافة اجلسيمات املشحون املتكونة ثا     االبتدائية
واالتزان اإللكتروين كما وضـحنا     . mass)unit per  releasedenergy  Kinetic :(KERMAاإلجنليزية ل 

سابقا ومن مفهوم الكريما فان اإللكترونات توضع يف حالة حركة مع بدء التفاعالت وتبدأ باحلركة ضمن مـدى                  
قة وذلك مبنحها اىل اإللكترونات يف املادة وبعد هذا املدى يكون عدد اإللكترونـات              معني حيث يبدأ فقداهنا للطا    

ويدعى هذا املدى مبدى البناء حيث تبـدأ        ) اجلرعة املمتصة ( لعدد اإللكترونات املمتصة     اًمساوي) الكريما(املتحركة  
أ بعدها عملية التناقص التـدرجيي      هذه اإللكترونات ببناء اجلرعة حƓ تصل اىل قيمتها القصوى عند هذا املدى لتبد            

لكال الطرفني اإللكترونات اليت حبالة حركة واإللكترونات املمتصة نتيجة االمتصاص وعدم التعويȐ وذلك لتعمقها              
لو افترضنا عدم وجود توهني للفوتونات      ) أعلى( يف الشكل    هما مت شرحه وذلك أن    ) 4(الشكل  يوضح  وداخل املادة   

 لغايـة   ء تكون مجيع اإللكترونات قد اكتسبت طاقة حركية وتبدأ بفقدان هذه الطاقة تدرجييا             لغاية مدى البنا   فأنه    
بعد هذه املسافة   ، و  وبعدها تفقد مجيعها طاقتها وبفرض عدم وجود توهني لإلشعاع         هأقصى مدى ưكن الوصول الي    

امتصاصها وتكون اجلرعـة يف     يكون عدد اإللكترونات اليت وضعت حبالة حركة مساوية لعدد اإللكترونات اليت مت             
ويف ) أدىن(أمـا يف الشـكل   . هذه احلالة قد وصلت مداها األقصى وتبدأ من هذه النقطة مرحلة االتزان اإللكتروين       

 املسببة يف إنتـاج اإللكترونـات يف        باألشعةبعد املسافة القصوى سيكون هناك نقص       و ،حال وجود توهني لɊشعة   
طاقـة  ( ونات املنتجة يساوي عدد اإللكترونات املمتصة فان كل مـن الكريمـا             حالة احلركة ومبا أن عدد اإللكتر     

  .واجلرعة املمتصة سيبدأن بالتناقص تدرجييا مبعدل التوهني احلاصل يف اإلشعاع الرئيسي) احلركة

  
  .لكتروينعالقة الكريما مع اجلرعة املمتصة والوصول اىل حالة االتزان اإل): 4(الشكل 

 بان حالة االتزان املثالية هذه ال توجد يف الواقع العملي وذلك بسب أن الفوتونـات الـيت   بذكرهمن اجلدير  
متتص وتعطي طاقتها اىل اإللكترونات اليت بدورها تبدأ احلركة فان هذه اإللكترونات ستفقد جزء من طاقتها مـن                  
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قة اىل خارج املدى األقصى املفترض المتصاص الطاقة وخصوصا         خالل إنتاج األشعة االنكباجية اليت تنقل هذه الطا       
 فولت مثل املستخدمة يف العالج اإلشعاعي وجيب يف هذه           إلكترون    مليون   1.5يف حالة الطاقات العالية أعلى من       

  :تاليةاحلالة عند قياس اجلرعة تصحيح هذه القيم باختزال مقدار هذه الطاقة املنقولة خارج املدى حسب املعادلة ال

)1(106.1)()( 6
. gKhvED absmedmed −=×××= −

ρ
µφ  

 معدل فقدان الطاقة بواسطة األشعة االنكباحية والعالقة بني التعرض والكريما كما هو             g قيمة الكريما و   Kحيث  
  :مبني يف املعادلة التالية

g
RKair −

××
=

−

1
106.87 3

  

Ƙȡ مصادرȲاعية لȞȉالنقطيةالقياسات اإل :  
معظم احلسابات اإلشعاعية تتم من خالل احتساب قيمة التدفق اإلشعاعي وبشكل عام فان التدفق اإلشـعاعي                

ختتلـف    kernel)(point بوجود درع إشعاعي أي يكون املصدر كنواة الثمرة داخل الدرع أو املادة مبا يدعي               
 r وعلى مسافة  xتدفق للمصدر النقطي بوجود مادة بسمك     عنها بعدم وجوده للمصدر النقطي أو غري النقطي وال        

  :تساوي

20 4
)(

r
ex

x

π
φφ

µ−

=  

ويف العادة فان معظم احلسابات اإلشعاعية ميكن اعتبار املصدر املشع فيها مصدرا نقطيا حلدود معينة حيث بعد                 
مادة مشعة ففـي      فيه وجدتأو  ،  ملصدر النقطي عليها مثل وجود أنبوب متر فيه         هذه احلدود ال ميكن تطبيق قواعد ا      

مثل هذه احلالة جند من الصعوبة اجلمع بني عملية اعتباره كمصدر نقطي وبني عملية احلصول على قـيم حقيقيـة                    
 مقدار التدفق   بنسبة خطأ مقبولة وعلية فال بد من البحث عن عالقات جيدة حتكم الوضع اهلندسي للمصدر وبالتايل               

  .اإلشعاعي منه
يوجد عادة حاالت ميكن اعتبارها يف عمليات احلسابات اإلشعاعية أوىل هذه احلاالت أن يكون املصدر املشع                

21بشكل طويل بطول     LL  ميكن معرفته   P فيكون مقدار التدفق يف النقطة     Sوشدته تساوي   ) 5(كما بالشكل +
  :من املعادلة التالية

  
   مصدر مشع بشكل طويل): 5(الشكل 

P 

L1

x

r

L2
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)tan(tan
4

2111

x
L

x
L

x
SL

L
−− +=

π
φ  

  . درجة57.3وتكون قيمة معكوس الظل بالدرجات ويتم حتويلها بقسمتها على 
  : مثال

 فوتون  20 فولت ومبعدل خطي يبلغ      كترون   إل  مليون   2أنبوب حيتوي على مادة مشعة تطلق فوتونات بطاقة         
 قدم وكان طول األنبـوب      100فما مقدار التدفق على بعد متر واحد يف نقطة تقع على بعد             . لكل سم يف الثانية   

   قدم؟ 150
  :احلل

=+= −− )
281.3
50tan

281.3
100(tan

)100(4
./20 11

ft
ft

ft
ft

cm
scmp

L π
φ 

scmpo

oo

./109.4)
3.57

24.861.88(106.1 222 −− ×=
+

×  

واملسافة بني حافة القرص    Sوشدته  Rح نصف قطرة    واحلالة الثانية إذا اعتبارنا أن املصدر املشع بشكل قرص مسط         
فان  )6(الشكل   كما هو مبني يف x تساوي P واملسافة بني مركز القرص والنقطة r تساوي Pونقطة القياس 

   : ميكن إجياده من املعادلة التاليةPمقدار التدفق عند النقطة 

  
L   مصدر مشع بشكل قرصي): 6(الشكل 

1  

)1ln(
4 2

2

x
RS A

D +=φ 

222حيث  Rxr += 

x
x

RS A
D >>= Rfor   :    )ln(

2
φ  

  .ق يتم بسهولة حساب مقدار التعرض أو اجلرعة اإلشعاعية كما مت شرحه سابقاوبعد معرفة مقدار التدف
  

    
     

P 

R 

x

r
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ȃالفصل الساد  
  النيترونات

 اكتشاف النيترون مـن قبـل العـامل          مت  وقد  ، النيترونات جسيمات غري مشحونة هلا نفس كتلة الربوتون       
 املواد اƪفيفة لتفقـد طاقتـها       انويهوتتفاعل النيترونات مع املادة بواسطة التصادم املرن مع         . 1932شادويك عام   

 من قبل انويه الذرات الثقيلة لتولد نوع أخر من اإلشعاع ưـا             أسرهاأن يتم   ن  كوتتحول اىل نيترونات حرارية ومي    
  . عند التعامل مع النيترونات بعني االعتباريؤدي اىل حتمية اخذ كافة هذه األمور

  :Ǚنتاǯ النيترونات
قـات  يتم بالعادة إنتاج النيترونات من خالل املفاعالت النووية واملسارعات وهذه تنتج طيف واسع مـن الطا    

املختلفة للنيترونات وهذا اإلنتاج مرتبط باحلالة التشغيلة هلذه املصادر حيث يتوقف إنتـاج النيترونـات بإيقـاف                 
وميكن إنتاج النيترونات   . كما يعتمد إنتاج النيترونات على ذرات املادة املقذوفة خالل عملية اإلنتاج هذه           . التشغيل

واد مثل الربيليوم والدتريوم أو من خالل تشعيع املادة لفوتونـات           أيضا من عملية خلط باعثات جسيمات ألفا مع م        
ذات طاقة عالية كما يف عملية التنشيط الفوتوين أو بواسطة جسيمات أخرى وبعȐ أنواع هذه التفاعالت مبينة يف                  

ن وميكـن   وتوصف احلزمة النيترونية الناجتة دائما مبقدار تدفقها وسيولتها يف وحدة املساحة والـزم            ). 1(اجلدول  
  :تصنيف مولدات النيترونات حسب التفاعل النووي األساسي املسبب يف توليدها ونذكر منها

  .[118] مصادر النيترونات حسب ƴط التوليد وطاقة النيترونات املنتجة ) 1(    اجلدول 
Average Energy 

)(MeV 
Energy Range 

)(MeV 
Reaction Source 

0.024  *  ),( nγ )(124 BeSb −  
0.16  *  ),( nγ  )(88 BeY − 
0.22  *  ),( nγ  )( 2

24 ODNa − 
0.83  *  ),( nγ  )(24 BeNa − 

2  0-8 ),( nn  )( fission 
3.27  *  ),( nd  ))(( 22 DDHH −− 

5  0-8 ),( nα  )(226 BeRa − 
4.5  0-8 ),( nα  )(239 BePu − 
2.3  0-10 )(SF )(256Cf 
14.1  *  ),( nd  ))(( 32 TDHH −− 

  . مقدار االمتصاص الداخلي يف املصدر علىنيترونات أحادية الطاقة تعتمد* 
*SF: Spontaneous fission  
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يتم بواسطة قذف مادة الربيليـوم  بنـواة الـديتروم           ) : السكيلوترون(إنتاج النيترونات بواسطة املسارعات      •
)),((ة بطاقة عالية ليتم إنتاج النيتروناتاملتسارع 109 BendBe  وتكون طاقة النيترونات املتولدة القصوى بنفس 

اجتاه احلزمة املقذوفة من النيترونات ومقدارها يعتمد على عدد اجلسيمات املقذوف هبا وتكون طاقتها ذات طيف                
 .  متنوع حول الطاقة القصوى

ينتج هبذه الطريقة نيترونات أحادية الطاقـة نتيجـة امتصـاص           : لتنشيط الفوتوين إنتاج النيترونات بواسطة ا    •
الفوتونات ذات الطاقة العالية يف نواة املادة وانبعاث الفوتونات وهذا النوع من النيترونات ذو فائـدة كـبرية يف                   

ف املعاجلة باإلشعاع على    عمليات املعايرة وقياس اجلرعات للنيترونات ومثل هذا النوع من النيترونات ينتج يف غر            
 . فولت إلكترون  مليون 10الطاقات العالية للفوتون واليت تزيد عن 

تنتج من عملية تفاعل جسيمات ألفا مع نواة الربيليوم ليتم إنتـاج            : مصادر النيترونات بواسطة جسيمات ألفا     •
يفضل األخري كونه قليـل اقـل       النيترونات وجسيمات ألفا تكون منبعثة من عنصر الراديوم أو االمريشيوم حيث            

 .إنتاجا ألشعة جاما من األول
واهم مصدر هلذا النوع من  : Spontaneous fissionإنتاج النيترونات من مواد االنشطار التلقائي  •

)103.2(ويبلغ معدل إنتاجه حوايل) انسبة لوالية كاليفورني( الكالفورنيوم 252Cf)(اإلنتاج هو مصدر  12× 
  مليون 10نيترون لكل ثانية من كل غم وتكون طاقة النيترونات بطيف واسع من النيترونات احلرارية لغاية 

 . سنة2.638 فولت وعمر النصف له يبلغ إلكترون 
النيترونات أيضا حسب طاقتها من النيترونات احلرارية منخفضة الطاقة ولغاية النيترونات السريعة            تصنف  و
  .يبني تصنيف هذه النيترونات وطاقة كل صنف) 2(اقة العالية واجلدول ذات الط

  :تصنيف النيوترونات حسب الطاقة) : 2(اجلدول 

 الطاقة  النوع

   فولت إلكترون  0.0253اقل من   النيترونات الباردة

   فولت إلكترون  0.0253  النيترونات احلرارية

   فولتون  إلكتر 100 ولغاية 0.0253  النيترونات البطيئة

   فولت إلكترون  10000-100  النيترونات املتوسطة

   فولت إلكترون  مليون 10 – 0.01  النيترونات السريعة

   فولت إلكترون  مليون 10اكرب من   النيترونات ذات الطاقة العالية جدا
  

عل النيترونات مع املـادة   يوجد عاملني مهمني جدا يف الوقاية اإلشعاعية من النيترونات األول هو احتمالية تفا     
نسبة للطاقـة فـان     بوهذا متعلق باملقطع العرضي واملرتبط مباشرة بطاقة النيترونات واملادة املمتصة للنيترونات فال           

 مع مادة البورون أما بالنسبة اًاملقطع العرضي يتناسب عكسيا مع الطاقة فعلى سبيل املثال يكون هذا التناقص منتظم
ملمتصة فان بعȐ املواد هلا قمة استجابة عند طاقة معينة للنيترونات ومثال على ذلك الكـاديوم                لعالقته مع املادة ا   
وبالعموم فان هذا التناسب العكسي يكون مع اجلذر التربيعي للطاقة وذلك لعالقـة اجلـذر               ) 1(كما يف الشكل    



 100

 فولت  إلكترون  0.0253 الغرفة والنيترون احلراري تبلغ طاقته على درجة حرارة ،  التربيعي للطاقة مع السرعة
  :ثانية وبالتايل فأنة ميكننا التعبري عن هذه العالقة رياضيا كما يلي/ متر2200وبالتايل فان سرعته تكون 

E
EEE 0

0 )()( σσ =  

))((  حيث أن  Eσ املقطع العرضي على الطاقة E و))(( 0Eσ 0املقطع العرضي على الطاقةE.  
  :مثال

 فولت يف مادة اهلدروجني إذا كان املقطع العرضي له على            إلكترون    10 احسب املقطع العرضي للنيترون طاقته      
   بارن؟0.333الطاقة احلرارية يساوي 

  :احلل

b
ev

evbE 0118.0
20
0253.0333.0)( ==σ  

  

  
  .رونات ملادź البورون والكاديوم حيث تظهر قمم االستجابةاملقطع العرضي للنيت): 1(الشكل 
  : مȜ املادةتǩفاعل النيترونا

خص عن تفاعل النيترون مع املادة ومبا أن هذا املوضوع على غايـة مـن               وبشكل مل تعرضنا يف فصل سابق     
ان النيترونات تتفاعل مع    األمهية يف الوقاية اإلشعاعية فال بد من اخذ املوضوع بتفصيل اكرب ، وكما ذكرنا سابقا ب               

وكل هذه التفاعالت حتـدث     ،   اآلسر و  ،  والتصادم غري املرن    ،  وهي التصادم املرن    ، املادة من خالل ثالث طرق    
 يف امتصاص طاقة النيترون يف املـواد ذات العـدد الـذري             والتصادم املرن يكون فعاالً   . بني النيترون ونواة املادة   

وحة للنواة اهلدف كبرية جدا وتصل يف حالة اهليدروجني لغاية نصـف طاقـة              املنخفȐ حيث تكون الطاقة املمن    
هـذه  اليت مت منحهـا  دد الذري للمادة وتسمى النواة  وتقل هذه القيمة كلما زاد الع     ، النيترون يف التصادم الواحد   

ترون داخل نواة املادة ومن      أما النوع الثاين وهو التصادم غري املرن فهو عملية امتصاص الني            ، الطاقة بالنواة املتحولة  
 النواة حبالة هتيج لتقوم مباشرة بأبتعاث هذه الطاقة خارجا علـى      مث انبعاثه جمددا بطاقة اقل من الطاقة األصلية تركاً        

 ويكون هذا التفاعل اكثر أمهية واحتماليـة يف          ، شكل فوتون حيمل الطاقة اليت مت امتصاصها من النيترون األصلي         
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 وبالتايل فأنة غالبا ما يكون هذا التفاعل مصـحوبا           ، لسريعة ويف املواد ذات العدد الذري املرتفع      حالة النيترونات ا  
 فولت والعـدد الـذري       إلكترون    مليون   2 أو   1بأشعة جاما وباƪصوص عندما تكون طاقة النيترون اكرب من          

لسمك الالزم المتصاص النيترونـات      ويف هذه احلالة وبسب ارتفاع العدد الذري للمادة ومقدار ا           ، اًللمادة مرتفع 
والنوع األخري من التفاعالت هو االقتناص حيث تقوم نواة         . فإهنا تكون قادرة على امتصاص طاقة الفوتونات ايضا       

املادة املمتصة باقتناص النيترون بعد أن يتم هتدئة ويفقد طاقته من خالل التصادمات املرنة وغري املرنة وتصبح طاقته                  
االستجابة يف بعȐ املواد أو تصبح طاقته حرارية وتصبح النواة املقتنصة غري مستقرة وتقوم باالنبعاث             مساوية لطاقة   

 فولت كما يف انبعاث أشعة جاما       نبعثة من هذه النواة بضعة مليون إلكترون      نتيجة هذا االقتناص وقد تبلغ الطاقة امل      
  .وتعتمد يف هذه احلالة على نوع نواة املادة

منوحة اىل نواة املادة من خالل التصادمات املرنة او غري املرنة مهمة جدا يف عملية تقييم اجلرعة                 كمية الطاقة امل  
اإلشعاعية حيث أن هذه الطاقة تترسب يف مسافة صغرية من املادة وهذا مهم جدا يف الوقاية اإلشـعاعية لغايـات                  

 من  E` التصادم املرن فان مقدار الطاقة املمنوحة     معرفة مقدار وكثافة الطاقة اليت ترسبت يف املادة احلية، ويف حالة            
  : ميكن معرفته من خالل املعادلة التاليةA  يف مادة ذات وزن ذريE الطاقة األصلية للنيترون

EEE )1(
2
1` α−=−  

  :حيث
2

1
1








+
−

=
A
Aα  

 تساوي صفر وبالتعويȐ باملعادلة أعاله      α كرنا سابقا يف حالة ذرة اهليدروجني فان قيمة املعامل        وكما ذ 
EEE (فان الطاقة املمنوحة لذرة اهليدروجني تساوي نصف الطاقة األصلية ، أما بالنسـبة ملقـدار   ) −̀=2/1

  إلكترون   مليون   1ملرن والذي حيدث للنيترونات ذات الطاقة اليت تزيد عن          الطاقة املمنوحة من خالل التصادم غري ا      
 بارن منه يف التصادم املرن ويكون اكثر فعالية يف املـواد            3 اىل   2فولت تكون قيمة املقطع العرضي اقل تقريبا من         

  : ميكن إجيادها كمتوسط من املعادلة التاليةEمن الطاقة األصلية E`الثقيلة فان متوسط الطاقة املمنوحة 

A
E

E 4.6=′  

 فولت   إلكترون    مليون   14من املعادلتني السابقتني لو فرضنا بأننا قمنا بعمل درع إشعاعي للنيترونات ذات طاقة              
  إلكترون   مليون   3.2احلديد ستكون حوايل     بعد التفاعل غري املرن مع مادة        تمن احلديد فان الطاقة الباقية للنيترونا     

 فولـت    إلكترون    مليون   7 ستمنح نصف هذه الطاقة أي حوايل        فولت مقارنة مع املاء مثال فان ذرات اهليدروجني       
 حصول التفاعل غري املرن مع املاء قليلة جـدا وسـتكون عمليـة              ةمن خالل التصادم املرن وباملقابل فان احتمالي      

  . ية من خالل عملية التصادم املرن وما ينطبق على املاء ينطبق على األنسجة احليةاالمتصاص اكثر فعال
  :ǩوƙȽ وامتصاȋ النيترونات

أن التفاعالت املؤدية لتهدئة النيترونات وبالتايل اختزاهلا من احلزمة النيترونية تكون احتمالية فممكن حدوثه أو                 
 سيعتمد علـى    xومقدار توهينها عند مرورها من خالل مادة معينة ذات Ƨك           0I عدمه وبالتايل فان شدة احلزمة    
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  ويكون مقدار التوهني للحزمـة       Σللنيترونات  ) التوهني واالمتصاص (مقدار هذا السمك وعلى معامل االختزال       
Iكن معرفته من املعادلة التاليةكما يف الفوتونات ومي:  

xeII Σ−= 0  
 Σ بدون حدوث تفاعل له وبالتايل فان xومن هذه املعادلة فان احلد اآلسي ميثل احتمالية أن يقطع النيترون مسافة 

 ميكن إجياد قيمـة      ويف حالة عدم وجود ذرات هيدروجني       ، متثل احتمالية تفاعل النيترون خالل املسار الذي يقطعه       
 يف السنتمتر املكعب Nبارن لكل ذرة وعدد الذرات  1هذا املعامل من خالل املقطع العرضي الكلي الذي يساوي 

  :من املادة حيث
σN=Σ  

 وهو فيزيائيا ưاثل ملعامل التوهني يف حالة الفوتونات وبالتـايل فـان             cm−1وبالتايل فان قيمة هذا املعامل ستكون       
gcm ويكون بوحدة  ρ/Σمعامل االمتصاص الكتلي للنيترونات يساوي      ومبا أن معامل االختزال ميثل ايضـا        2/

والذي يعرف بأنة مقدار     Σ/1ترون قبل حدوث التفاعل يساوي     عدم حصول التفاعل فان املسار احلر للني       ةاحتمالي
  . اليت يقطعها النيترون قبل حدوث تفاعل مع املادة احملتملةاملسافة
  :مثال

 فولت يف مادة     إلكترون    مليون   0.1 لنيترونات ذات طاقة تساوي      أوجد معامل االختزال للنيترونات واملسار احلر     
   بارن على هذه الطاقة؟3.4يت يبلغ مقدار املقطع العرضي الكلي هلا الصوديوم ال

  :احلل
322 يبلغ عدد ذرات الصوديوم يف السنتمتر املكعب       /1054.2 cmatom×      وعلية فان معامل االختزال للنيترونات

  :يساوي 
1224322 0864.0/104.3/1054.2 −− =×××=Σ cmatomcmcmatom  

  :واملسار احلر للنيترون يساوي

cmcm 6.110864.0/1/1 1 ==Σ − .   

  : لȲنيترونات اإلȞȉاعيةقياȃ اƨرعات

لغايات الوقاية اإلشعاعية فان قياس اجلرعات اإلشعاعية الناجتة عن النيترونات يف النسيج احلي على قدر كبري                
 قيمة  ة األنسجة فأننا نعتمد على معرف     من األمهية ولغايات قياس وحساب اجلرعة الناجتة عن امتصاص النيترونات يف          

لعدد الذرات يف السنتمتر املكعب من املواد املكونة للنسيج         ) 3(القيم معطاة باجلدول     ( Σي اجملهري   املقطع العرض 
الذي من خالله نستطيع معرفة هذه اجلرعات مع ضرورة التمييز بني املقطع العرضي هذا والـذي يعطينـا                  ) احلي  

 املادة باستخدام قيم معينة لعملية حدوث التفاعل ومعامل االختـزال           التقريب املناسب ملقدار الطاقة اليت ترسبت يف      
Σاملستخدم أيضا لغايات حسابات الدروع اإلشعاعية للنيترونات ضمن قيم مقاسه ملادة الدرع .  
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  .[118] لت فو إلكترون  مليون 5كثافة الذرات يف النسيج احلي واملقطع العرضي على طاقة ):3(جدول 
)/(  العنصر gatomsN  f  )( 2cmσ  fNσ 

221098.5 اهليدروجني × 500.0 24105.1 −×  210485.4 −×  
221069.2 األوكسجني ×   111.0 241055.1 −×  310628.4 −×  
211041.6  الكربون ×  142.0 241065.1 −×   3105.1 −× 
211049.1  النيتروجني ×   124.0 24100.1 −×  410848.1 −×  
191093.3  الصوديوم ×   080.0 24103.2 −×  610231.7 −×  
19107.1  ينالكلور ×   053.0 24108.2 −×  610523.2 −×  

     gcmTotal /051.0 2= 

  
فالنيترونات السريعة اليت تفقد طاقتها من خالل عملية التصادم املرن يف األنسـجة احليـة وتتحـول اىل                  

HnHنيترونات بطيئة يتم اقتناصها من قبل ذرات اهليـدروجني         21 ),( γ   وذرات النيتـروجني CpnN 1414 ),(           
 فولت وهذه الطاقة قد تترسب يف اجلسم أيضا و           إلكترون    مليون   2.225ة جاما للتفاعل األول بطاقة      مطلقة أشع 

 فولـت    إلكترون    مليون   0.626 بروتون بطاقة    هأما التفاعل الثاين وهو التفاعل مع ذرة النيتروجني فانه ينتج عن          
 احتمالية التفاعل مع ذرات النسيج احلي مثـل         وهو بالتأكيد سيودع طاقته هذه يف اجلوار القريب جداً باإلضافة اىل          

 فولت تفقد طاقتها بشكل رئيسـي مـن          إلكترون    مليون   20فالنيترونات السريعة لغاية    . األوكسجني والكربون 
خالل التصادمات املرنة مع انويه الذرات اƪفيفة وباألغلب اهليدروجني بسب انه ميثل العدد األكرب من الـذرات يف    

 األساسي للنسيج احلي كما أن نواة ذرة اهليدروجني تأخذ اكرب قيمة للطاقة من النيترون والـيت تبلـغ                   املاء املكون 
ويف هذه احلالة فأننا نعتمد مبدئيا على هذا التفاعل األول لوصف الطاقة املترسـبة              . نصف طاقة النيترون يف األقصى    

 هذا التصادم اجلسم قبل حصول التفاعل أو التصادم         باجلسم حيث انه من احملتمل جدا أن يترك النيترون املتشتت من          
فقط من الطاقة األصلية حيـث أن        % 25 ستكون   ه من منوحةالثاين وحƓ لو أن هذا التفاعل حدث فان الطاقة امل         

من الطاقة هذا باإلضافة اىل أن اجلسم البشري ليس بالسمك الكايف ملنح فرصة حلدوث               % 50التفاعل األول اخذ    
 فولت دخل اجلسم واملقطع العرضي للنسـيج         إلكترون    مليون   5كمثال لو فرضنا أن نيترون بطاقة       . اينالتفاعل الث 

10511.0احلي على هذه الطاقة يساوي     −cm      ك اجلسم حوايل       20وبالتايل فان املسار احلر سيكونƧ سم ومبا إن 
  . سم فان الفرصة مهيأة للتفاعل األول بشكل اكرب بكثري من التفاعل الثاين وللتوضيح نورد املثال التايل30
  :مثال

ة الناجتة   فولت، احسب مقدار اجلرع     إلكترون    مليون   5 بارن على طاقة     1.5املقطع العرضي للهيدروجني يساوي     
  عن التفاعل األول من نيترون واحد ؟

  :احلل
221098.5كثافة ذرات اهليدروجني تساوي   ) 3(من اجلدول     2.5 ومقدار الطاقة اليت يفقدها النيترون تساوي        ×

  :وبالتايل فان اجلرعة تساوي) نصف الطاقة األصلية( فولت  إلكترون مليون 
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rad
radgerg

MeVergMeVatomcmgatomcmnD

9

622422
)2

106.3
./100

/106.15.2/105.1/1098.5/1

−

−−

×=

××××××
×=  

ه قيمة اجلرعة من نيترون واحد نتيجة التصادم األول فقط على الفرض التقريƑ بالنسـبة للتفاعـل األول                  وهذ
ولكن عندما يتطلب األمر دقة اكثر فيأخذ بعني االعتبار احتمالية التفاعل الثاين وغريه من التفاعالت مع الـذرات                  

عالت باإلضافة اىل التفاعل مع الـذرات األخـرى         األخرى أيضا أي أن التفاعل يأخذ باجململ جملموع تسلسل التفا         
الذي مت إجياده من الوزن     ) 3( كما هو معطى باجلدول      fوذلك على اعتبار قيمة معامل التجزئة ملكونات النسيج         

  : حسب املعادلة التاليةMالذري للعنصر 

2)1(
2
+

=
i

i

M
Mf  

عـدد الـذرات يف     ( يتم احتساب جمموع املقاطع العرضية لكل عنصر مضروب يف كثافته الذريـة                ومن مث 
مضروبا يف معامل التجزئة ويتم التعويȐ يف احلساب على الطاقة األصـلية للنيتـرون أي قبـل                 ) السنتمتر املكعب 

 لكافة الـذرات يسـاوي      fNσجند أن جمموع    ) 3(وكمثال من اجلدول    . حدوث تفاعل منفرد مع اهليدروجني    
gcm /0512.0   : فولت تساوي إلكترون  مليون 5 وبالتايل فان اجلرعة الناجتة عن نيترون واحد طاقته 2

rad
radgerg

MeVergMeVgcmcmnD 9
62

)2 101.4
./  100

/106022.1 5/ 0512.0/1( −
−

×=
×××

×=   

 فقط  عن  %12من املثال أعاله جند بان قيمة اجلرعة جملموع كافة التفاعالت مع كافة العناصر كانت أعلى حبوايل     
من اجلرعة هي نتيجة التفاعـل األول وهـو          % 88قيمة اجلرعة من التفاعل األول فقط وهذا يعين أن ما جمموعة            

التصادم املرن مع ذرات اهليدروجني ومع ذلك فان األمثلة اليت مت ذكرها على اعتبار أن للنيترون طاقة واحـدة ويف                    
  .  عمل حسابات منفصلة لكل طاقة من الطاقاتحالة أن كانت طاقة النيترونات متنوعة فانه جيب

  : مȸ النيترونات اƩرارية اإلȞȉاعيةاƨرعة
النيترونات احلرارية متنح اجلسم جرعة إشعاعية عند دخوهلا اجلسم يف حالة أن مت امتصاصها من انويه الـذرات        

ن قبل ذرة اهلدرجني أو من قبل       يف اجلسم حيث يوجد تفاعلني على قدر من األمهية مها اقتناص النيترون احلراري م             
 فولت والثاين ينتج عنة انبعاث  إلكترون  مليون 2.225ذرة النيتروجني حيث أن األول ينتج عنة أشعة جاما بطاقة 

 فولت كما ذكرنا سابقا حيث تكون اجلرعة الناجتة عن طاقـة الربوتـون    إلكترون  مليون   0.626بروتون بطاقة   
  :تساوي

radgerg
hsMeVergEN

D pn
p ./100

/3600/106022.1 6 ××××××
=

−σφ  

 يسـاوي   N بـارن وعـدد الـذرات        1.83 احلراري لذرة النيتروجني يساوي      نومبا أن املقطع العرضي للنيترو    
211049.1   :  فان املعادلة أعاله تصبح×

hradNDp /10845.9)( 8−××=φ  
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 الكامل للجسم   أما اجلرعة الناجتة عن تفاعل النيترون مع ذرة اهليدروجني فأهنا تكون مهمة يف حالة التشعيع              
أو مبساحة كبرية حيث انه هناك احتمالية بان مينح الفوتون الناتج عن هذا التفاعل طاقته خارج اجلسم ومبا أن املاء                    

 وبالتايل فان مقدار تدفق     ،يتوزع بشكل منتظم يف اجلسم فانه يكون يف هذه احلالة اهلدف واملصدر املشع بان واحد              
 فق النيترونات مضروبا يف عدد الذرات مضروبا يف املقطع العرضي للهيدروجني          الفوتونات يكون مساوي ملقدار تد    

على طاقة النيترون احلرارية وحتسب اجلرعة للفوتونات من خالل مقدار التدفق وطاقة الفوتون الناتج وتكون اجلرعة                
رعة يف هذه احلالـة     الكلية هي جمموع اجلرعتني فقط يف حالة ضرب كل جرعة مبعامل النوعية املناسب وتكون اجل              

  .جرعة فعالة وتقاس بوحدة السيفرت
  :مثال

   نيترون يف الثانية؟10000احسب مقدار اجلرعة الكلية الناجتة عن تعرض كامل اجلسم للنيترونات بتدفق مقداره 
  :احلل

  :اجلرعة الناجتة عن الربوتون الناتج من تفاعل النيترون مع ذرة النيتروجني تساوي

hmradhradNDp /98.0/10845.910)( 84 =××= −  

واجلرعة الناجتة عن أشعة جاما الناجتة من تفاعل ذرة اهليدروجني مع النيترون حتسب من خالل مقدار تدفق أشـعة                   
جاما، وتدفق أشعة جاما حيسب من مقدار تدفق النيترونات وكثافة ذرات اهليدروجني واملقطع العرضي للهيدروجني         

  :على طاقة النيترون احلرارية ويساوي

gsphotonatomcmgatoms ./5.198/10333.0/1098.510 224224 =××××= −
γφ  

  : تساويواجلرعة الناجتة عن ذرة اهليدروجني

hmrad
radgerg

hsMeVergMeVgspHD

/08.7
./100

/3600/106022.1278.0225.2./5.198)(
6

=

×××××
=

−

γ 

 وبالتايل فان اجلرعة الكليـة      2 فولت يكون معامل النوعية يساوي        إلكترون    مليون   0.626على طاقة الربوتون    
  :الناجتة تساوي

hmremhmradhmradDQDQD ppT /04.9/08.71/98.02 =×+×=×+×= γγ  

 شدة النيترونات بواسطة التدفق أو معدل التدفق علـى اعتبـار أن             ألغراض الوقاية اإلشعاعية يتم التعبري عن     
مصدر النيترونات نقطي وكما وضحنا يف املثال السابق بان هناك عالقة بني اجلرعة والتدفق لكل طاقة معينة وهذه                  

ية حسب ما صدر عن اجمللس الوطين األمريكـي للوقايـة اإلشـعاع           ) 4(العالقة مبينة من خالل القيم يف اجلدول        
(NCRP) 10 من قبل هيئة الطاقة األمريكية يف تشريعها رقم ه والذي مت تبني1987 لسنة 112 يف تقريرها رقم 
CFR20   بعد اآلخذ بتوصيات اجمللس بضرب كل من القيم مبعامل النوعية للنيترونات الذي يبلـغ               1993 لسنة 

 واحد  ات إلعطاء جرعة إشعاعية فعالة مقداراه     حيث أن اجلدول يبني قيمة التدفق الالزم من النيترونا         . 2.5-2من  
Ƈ[118] ملي ر.  
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  ساعة / ملي ر1Ƈمقدار التدفق للنيترونات والذي يعطي جرعة مقدارها ): 4(اجلدول 

)/.( مقدار التدفق 2 scmn 1/( الذي يعطي( hmrem    طاقة النيترون
eV  

10 CFR 20  NCRP  

0.025  272  112  

0.1  272  112  

1  224  112  

10  224  112  

100  232  116  

1000  272  112  

10000  280  120  

100000  46  16  

500000 10.8  6.4  

1000000  7.6  3.88  

5000000  6.4  3.88  

10000000  6.8  3.2  

14000000  4.8  2.72  

60000000  4.4  -  

100000000  5.6  -  

  :مثال
 برييليوم ذو شدة إشـعاعية      –رعة املكافئة على بعد متر واحد من مصدر غري مدرع من البلوتنوم             احسب معدل اجل  

snتبلغ /103    فولت؟ إلكترون  مليون 4.5حيث متوسط الطاقة هلذه النيترونات يبلغ ×7
  :احلل

 فولـت ومـن      إلكترون     مليون 4.5 على املساحة ، ومبا أن طاقة النيترونات         Sالتدفق يساوي شدة املصدر     
2/4.6ساعة تنتج عن تدفق يسـاوي     / ملي رƇ    1 اأعاله جند بان جرعة مكافئة مقداراه     ) 4(اجلدول cmn   أو أن 

ساعة ستنتج عن نيترون واحد على هذه الطاقة لذا جند مقدار التدفق على بعـد               / ملي رƇ  0.156جرعة مقداراها   
  : عة املكافئة الناجتة عن نيترون متر واحد مث نضربه مبقدار اجلر

hmremscmnhmremsnnD
r

snSD /2.37
)100(4

).//()/(156.0/103)1(
4

)/(
2

27

2 =
××

=×=
ππ

  

  :الدروț النيترونية
عالية على التفاعل مع النيترونات وبالتايل امتصـاص  القابلية ال من مواد ذات الدروع النيترونية بالعادة يتم عمل      

فالـدروع  . ايل اجلرعة الناجتـة عنـها     طاقتها واختزاهلا من احلزمة النيترونية ưا  يقلل مقدار تدفقها وطاقتها وبالت           
املستخدمة للوقاية من النيترونات السريعة تكون من مواد ذات قابلية حلدوث التصادمات املرنة وغري املرنة باإلضافة                
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 بنسبة عالية مـن     اىل احتواها على مواد ذات قدرة على اقتناص النيترونات املتباطئة فاملواد احملتوية على اهليدروجني             
 املفضلة لعمل الدروع مثل مادة الربافني واملاء وباألخص لنيترونات عالية الطاقة ومبا أن التصادمات غري املرنة                 املواد

املمكن استخدامه على شكل (تولد أشعة جاما نتيجة رفع النواة اىل حالة اإلثارة فان إضافة مواد أخرى مثل البورون 
والليثيوم يقلل بشكل كبري من إنتاج هذه األشعة الن مثل          ) رنوحديد معاž بالبورون أو على شكل غرافيت مع الب        

هذه املواد تتفاعل مع النيترونات مولدة جسيمات ألفا باحتمالية كبرية جدا وجسيمات ألفا من املعروف عنها بأهنا                 
رات يف  ذات مدى قصري جدا يف املادة رغم وجود انبعاث ألشعة جاما مرافق هلذه التفاعالت نتيجة وجود هذه الذ                 

)  فولـت   إلكترون    مليون   0.48( إال أن أشعة جاما املنتجة تكون ذات طاقة اقل           7احلالة املثارة مثل ذرة الليثيوم      
 ميكن عمل دروع نيترونية مكونة مـن        هوبشكل عام فأن  . بكثري من أشعة جاما الناجتة عن تفاعل ذرات اهليدروجني        

 السريعة ميكن استخدام طبقة أوىل مـن مـواد متوسـطة أو    عدة مركبات على شكل طبقات فالتدريع للنيترونات 
مرتفعة العدد الذري وذلك لفقدان الطاقة بواسطة التصادم غري املرن والطبقة الثانية من مواد منخفضة العدد الذري                 

ص حيث يكون فقدان الطاقة بواسطة التصادمات املرنة والطبقة الثالثة تعمل من مواد ذات مقطع عرضي عايل القتنا                
النيترونات اليت مت هتدئتها والطبقة األخرية تعمل من مواد ذات عدد ذري كبري المتصاص أشعة جاما املنتجة، وميكن                  

  .بدال عن عمل الدروع بشكل طبقات عملها كخليط متجانس من هذه املواد لتخفيȐ التكاليف
عاعية للفوتونات ذات احلزمـة     حساب مقدار الدرع النيتروين الالزم يشابة حلد بعيد حسابات الدروع اإلش            

  للنيترونات ومن خالل املعادلة التالية واليت مت اإلشـارة           Σ اإلشعاعية املنتظمة هندسيا وباستخدام معامل االختزال     
  :أليها سابقاً

xeII Σ−= 0  
 وبالتايل تقود اىل مقدار اجلرعة فأنة من املمكـن          ومبا انه يعرب عن شدة النيترونات مبقدار تدفقها على مسافة معينة          

  :كما يليDالحتساب اجلرعة خارج الدرع ) 5(استخدام القيم املعطاة يف اجلدول 
xeDD Σ−= 0  

 إضـافية فمـن     ومبا أن هناك نيترون متشتتة بكافة االجتاهات وميكن أن ترتد اىل احلزمة نفسها ưا يؤدي اىل جرعة                
 وقيمة هذا املعامل املستخدمة يف احلسابات بشكل عام هي          B األفضل كما يف الفوتونات إدخال قيمة معامل البناء       

  : سم وتصبح معادلة احلساب كما يلي20 للماء والربافني ولغاية Ƨك 5
xeDBD Σ−×= 0  

ل اكثر تعقيدا  وتغريا من عنصر اىل أخر من معامل التوهني يف الفوتونات كون               يف النيترونات يكون معامل االختزا    
 Σاملقطع العرضي للنيترونات شديد التعقيد نظرا لتغري االستجابة من طاقة اىل أخرى وعموما فان معامل االختزال                 

وبوجود طبقة مـن مـادة      ) 5(م معطاة يف اجلدول     للنيترونات للمواد املختلفة حيسب جتريبيا لكل مادة وهذه القي        
) σN=Σ( حيسب من املقطع العرضي وعدد الـذرات يف املـادة          Σ وبعكس ذلك فان     حمتوية على اهليدروجني  

ملقطع العرضـي   حسب طاقة النيترونات أما يف حال استخدام مواد مثل احلديد أو األƧنت أو الرصاص فيستخدم ا               
  .اجملهري حلساب مقدار التوهني احلاصل على احلزمة النيترونية

  :مثال
)( احسب مقدار اجلرعة من مصدر     BePu sn بشدة تبلغ    − /103 حيث متوسط الطاقة هلذه النيترونـات      ×7

  ؟ سم من املاء25 بسمك ه فولت إذا مت تدريع إلكترون يون  مل4.5يبلغ 
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  :احلل
كون املادة هي املاء فهو بالتأكيد حيتوي على نسبة كافية من اهليدروجني لذا فأنة من املمكن استخدام القيم الواردة                   

1103.0   للماء تساوي   Σحيث قيمة   ) 5(يف اجلدول    −=Σ cm     وباستخدام معامل البناء B   ومبـا أن    5 بقيمة 
  :ساعة كما أوجدناها يف املثال السابق فان اجلرعة بعد الدرع يساوي/ ملي ر37.2Ƈنت قيمة اجلرعة كا

hmremeeDBD cmcmx /2.142.375 25103.0
0

1

=×=×= ×−Σ− −  
  .قيم معامل االختزال لبعȐ املواد بوجود طبقة من مادة حمتوية على اهليدروجني للنيترونات السريعة) : 5(اجلدول 

)(  املادة  1−Σ cm  
  0.032  الصوديوم
  0.078  اجلرافيت
  0.084  الكربون
  0.089  األƧنت
  0.092  املاء الثقيل
  0.101  الزركونيوم

  0.103  املاء
  0.106  الربافني

   0.111  البوليثيلني
  0.118  الرصاص
  0.132  الربيليوم
  0.156  احلديد
  0.167  النحاس
  0.182  اليورانيوم
  0.212  التنجستون

  :الكȤȊ عȸ النيترونات

ن النيترونات جسيمات غري مشحونة فإهنا ال تسبب تأين مباشر لذرات املادة وهذا جيعل مـن الصـعوبة                  مبا أ   
الكشف عنها مباشرة من خالل التأين ولكن عند تفاعل هذه النيترونات و إنتاج جسيمات ثانوية أو أشعة ثانويـة                   

ادة رغم وجود بعȐ الكواشف املباشرة عن       تقوم هذه اجلسيمات املشحونة أو األشعة الثانوية بعملية تأين ذرات امل          
  .النيترونات بواسطة حتليل األثر الذي تتركه النيترونات يف املواد

طريقة الكشف عن النيترونات تعتمد على نواتج تفاعل النيترونات مع املادة من خالل عملية التصادم املباشر أو   
  إلكتـرون   0.5اقـل مـن   (ففي حالة النيترونات البطيئة  وهذه حتكم بطاقة النيترونات     ، غري املباشر أو االقتناص   

فان عملية الكشف تكون هي الضرورية أما يف حالة النيترونات املتوسطة والسريعة فان عمليـة الكشـف                 ) فولت
  . وقياس الطيف تكون ضرورية على األغلب

ي الذي حتدثه فعلى سبيل املثال      ففي حالة النيترونات البطيئة يعتمد الكشف على النيترونات على التفاعل النوو            
10)),,((عندما يتم امتصاص النيترونات البطيئة من قبل ذرة البورن         LinB α        إلنتاج جسيمات ألفا وذرة الليثـوم  

 اليت حتدث تأين يف ذرات املادة نتيجة امتصاصهما يف           ،  أحيانا من ذرة الليثوم املتهيجة     باإلضافة اىل إنتاج أشعة جاما    
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  ، فإهنا تعطينا معلومات كافية عن مقدار الطاقة اليت مت اكتساهبا من قبل النواتني خالل التفاعـل                ،     الكاشف  مادة  
  .تيجة ميكننا الكشف عن النيتروناتويف الن
)( هذا من خالل استخدام كاشف غازي تناسƑ باستخدام غاز        يتم  و   3BF       يف  10 املشبع بـذرات البـورن 

 فعند دخول النيترون حجم الغاز يف الكاشف فأنة كما ذكرنا فـان االنويـة الناجتـة                 ،أين يف الكاشف  حجرة الت 
ستحدث تأين لذرات الغاز ويف حالة كان حجم الكاشف مبا فيه الكفاية فان طاقة هاتني النواتني سيتم قياسـها يف                    

واة الليثوم وعلى أشعة جاما يف حال إنتاجها       للتفاعل ستتوزع نسبيا على نواة ألفا ون       Qحجرة التأين علما بان قيمة      
 للتفاعـل وميكـن أيضـا       Qيبني التفاعالت اليت ميكن حدوثها نتيجة امتصاص النيترونات وطاقة          ) 6(واجلدول  

استخدام الكواشف الوميضية احملتوية على مادة البورن أيضا للكشف عن النيترونات أو احملتوية على الليثيوم مثـل                 
كما انه باإلمكان استخدام بعȐ املواد االنشـطارية        . صوديوم او يوديد الفلوريد املعاجلني بالليثوم       بلورات يوديد ال  
  مليـون   200 وتكون الطاقة الناجتة عن هذه التفاعالت حبـدود          239 او البلوتنيوم    235 و 233مثل اليورانيوم   

  .نة تسبب التأين لذرات مادة الكاشف فولت وتكون االنوية الناجتة عن االنشطار على شكل انويه مشحوإلكترون 
  .تفاعل النيترونات البطيئة مع العناصر) 6(جدول 

  نوع التفاعل Qقيمة   MeV)(طاقة النواتج قيمة املقطع العرضي
84.0=LiT 

47.1=αT  

2.31  96%    α+→+ *7
3

10
5 LinB  

01.1=LiT  

3840  
  

  

  78.1=αT  

2.79  4%    α++→ LiB 7
3

10
5 

73.2=HT  940  

05.2=αT  

4.78      H α+→+ 3
1

7
3 nLi  

19.0=HT  5330  

54.0=PT  

0.765      pHnHe +→+ 3
1

4
2  

الة الكشف عن النيترونات السريعة فأنة أيضا يتم الكشف من خالل التفاعالت النووية للنيترونات              أما يف ح    
مع املادة كما يف النيترونات البطيئة أال انه يف هذه احلالة يصبح من الضروري هتدئة هـذه النيترونـات اىل طاقـة                      

نيترونات بالسمك والشكل اهلندسي املناسب     النيترونات البطيئة من خالل إحاطة الكاشف مبادة تعمل على هتدئة ال          
  ) .2(كما هو مبني يف الشكل 
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الكاشف النيتروين للنيترونات املتوسطة والسريعة وهو عبارة عن حجرة تأين غازية من النوع التناسƑ ): 2(الشكل 

)(حتتوي على غاز  3BFلربافني لتهدئة النيترونات حماطة مبادة ا.  
  

  

Paraffin 
 

BF3 
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Ȝالفصل الساب  
  قياȃ اƨرعات الداȲǹية والوقاية اإلȞȉاعية

  
يف حالة دخول املواد املشعة اىل داخل جسم اإلنسان من خالل اجلهاز اهلضمي أو اجلهاز التنفسـي أو مـن      

 رعة إشـعاعية جل  تعرض اجلسمخالل اجلروح فان ذلك يؤدي اىل استقرار جزء من هذه املواد داخل اجلسم وبالتايل            
وملعرفة هذه اجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن هـذه املـواد          .  اجلسم أو بعȐ أعضاء اجلسم      داخل د متتص بالكامل يف   ق

 خمتلف أعضاء اجلسم والية الدخول واالستقرار يف األعضاء أو معدل            اىل يلزمنا معرفة مسار وتدفق هذه املواد املشعة      
ات االيȐ والعالقة بني عمليات األخـذ واالمتصـاص         التخلص منها وخروجها من اجلسم وهذه املعرفة يف عملي        

والترسب واإلخراج تؤدي بنا اىل معرفة جيدة وحقيقية ملقدار اجلرعة الناجتة عن دخول املواد املشـعة اىل جسـم                   
  .الكائن البشري أو احلي بشكل عام

كـة املـواد املشـعة      وباإلضافة اىل هذه املعرفة يف Ǔلية اجلسم وأعضاءه فقد يلزمنا معرفة Ǔلية وجـود وحر              
ومواصفتها يف البيئة احمليطة باإلنسان وكيفية دخول هذه املواد املشعة اىل داخل اجلسم من خالل الطعام والشراب أو     
التنفس أو من خالل اجللد يف حالة اجلروح وغريها ومن مث معرفة اآللية اليت تتحرك وتنتقل هبا هذه املـواد املشـعة                      

 اجلسم وبالتايل إمكانية معرفة وتقييم اجلرعات الناجتة عن هذا األخذ سواء للعاملني             ءأعضاداخل اجلسم اىل خمتلف     
  .أو العامة أو املرضى الذين تتطلب طبيعية تشخيصهم أو عالجهم اخذ مواد مشعة

ǒواƬة يف اȞȊاملواد املɄȲǹذ الداǹواأل :  
 املتاحة لدخول املواد املشعة اىل جسـم         الطرق وأكثرأن عملية اخذ املواد املشعة خالل التنفس تعترب من أهم           

اإلنسان باإلضافة اىل إهنا األكثر تعقيدا بسب اعتمادها املباشر على حجم جسيمات املواد املشعة وتوزيعها يف اهلواء                 
فها بعد عملية دخوهلا اجلسم من خالل اجلهاز التنفسي وذلك من خالل ترسبها يف اجلهاز               ياحمليط قبل األخذ وتصر   

  . من خالل اجلهاز التنفسي اىل اجلسمأو انتقاهلاالتنفسي 
 ميكن أن تكون على شكل قطرات       aerosols)( فهذه املواد املشعة واليت تعرف بالساحبات أو املتساقطات       

 من الغبار وتكون بالعادة معلقة يف اهلواء سواء كانت بشكلها السائل أو الصلب وتدخل عن                هصلبسائلة أو ذرات    
 التنفس اىل اجلهاز التنفسي واهم ميزة هلذه اجلسيمات هو احلجم والوزن حيث أن نسبة الوزن اىل حجمها أو                   طريق
بالتايل التأثري على توازهنا الفيزيائي يف اجلو حيث أهنا ختضع للقوى الفيزيائية الطبيعية و املساحة السطحية هلا ىباألحر

 تسبح فيه حيث يلعب نصف القطر هلذه اجلسيمات املتكونـة مـن             مثل قوة اجلاذبية األرضية ولزوجة احمليط الذي      
الذرات املشعة الدور الرئيسي يف نسبة تواجدها يف اجلو واليت ميكن أن تتواجد بشكل جزيئات مستقلة أو تكتل من                   

طبيعي هلـا    العامل األخر الذي يلعب دورا يف نسبة تواجد هذه املواد هو االنتشار ال             أما. اجلزيئات أو الذرات املشعة   
نتيجة الطاقة احلرارية اليت تكسب هذه اجلسيمات أو الذرات طاقة حركية تعمل على حركة هذه املـواد بشـكل                   
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 0.5 ويكون هلذا االنتشار أمهية يف اجلسيمات واجلزيئات اليت يقـل قطرهـا عـن                 ، عشوائي ومبسارات متعرجة  
سيمات الصغرية لتشكل جسـيمات اكـرب نتيجـة    وهذه احلركة العشوائية قد تؤدي اىل تكتل هذه اجل  . متروميكر

  .التصاقها ببعȐ عند التصادم وبالتايل يؤدي اىل التأثري على مقدار تركيزها يف اجلو احمليط
وبشكل عام فان املواصفات الفيزيائية هلذه السوابح املتساقطة من املواد املشعة تلعب الدور الرئيسي يف التأثري                

عة اىل اجلسم من خالل اجلهاز التنفسي وترسبها فيه أو انتقاهلـا اىل أعضـاء أخـرى                 على عملية دخول املواد املش    
    Ɠلية التخلص منها فعلى سبيل املثال كلما زاد قطر اجلسيم فان هناك احتماليـة                يف بواسطة الدورة الدموية أو حǓ 

اهلوائية والـرئتني وكـذلك     اكرب الن يتم تنقيته بواسطة الشعريات املوجودة يف األنف وعدم دخوله اىل القصبات              
  . بالنسبة اىل ترسبها على الغشاء املخاطي املبطن للجهاز التنفسي أو انتقاهلا اىل الدورة الدموية

 مقدار تركيـز    ، األول نفسي تعتمد على عاملني مهمني      أن عملية األخذ للمواد املشعة من خالل اجلهاز الت        
 وبالعادة هذا املعدل مرتبط بـالعمر        ،  معدل التنفس للشخص   والثاين  ، واء الذي يتنفسه الشخص   املواد املشعة يف اهل   

على سبيل املثال يف اجلهاز التنفسي فأهنا ، أما عملية ترسب هذه املواد . لشخصالة الفيزيائية والنشاط اجلسمي ل واحل
تـنفس خـالل    تعتمد على حجمها وعلى انسيابية اهلواء داخل اجلسم ومثال ذلك فان عملية الترسب يف عملية ال               

األنف ختتلف عنها يف حالة التنفس من خالل الفم ففي احلالة األوىل فان االحتمالية قائمة لترسب املواد املشـعة يف                    
 أمـا يف    هإلخراج املخاطي والشعريات أألنفي   شعريات األنف وجدران األنف و من مث يتخلص اجلسم منها بواسطة ا           

لق والقصبات وميكن أن يؤدي اىل انتقاهلا اىل العقد الليمفاوية أو اجلهـاز             احلالة الثانية فان الترسب قد يكون يف احل       
باإلضافة اىل ترسـبها علـى      هذا  . أصعباهلضمي بواسطة اللعاب والطعام والدورة الدموية والتخلص منها يكون          

ىل بـاقي أعضـاء    تنتقل من خالل الدورة الدموية ااحتمال أن و ،جدران األغشية املبطنة للرئتني والشعب التنفسية   
اجلسم ولكن هذا ال مينع أن تتم معاجلة األخذ من خالل اجلهاز التنفسي من خالل الـتخلص وتنظيـف اجملـاري                     

  .التنفسية والرئتني بوسائل املعاجلة التنفسية املتعارف عليها طبيا
 احلالـة  من املعروف جيدا بان الغالف اجلوي حيتوي على العديد من العناصر املشعة بتركيـز مـنخفȐ يف    

االعتيادية واهم هذه العناصر هي العناصر املشعة الغازية مثل الرادون الذي يتولد من عنصر الراديوم الذي يتواجد يف                  
 40القشرة األرضية نتيجة لوجود اليورانيوم بشكل طبيعي يف مكونات القشرة األرضية وبتركيز قد يبلغ حـوايل                 

ن النتيجة وجود غاز الرادون ضمن هذه السلسة الـذي يتصـاعد            بيكريل لكل كغم وعند حتلل هذا العنصر تكو       
 بيكريل لكل متر    15 يوم وقد يصل تركيز الرادون يف اهلواء حوايل          3.8 إشعاعي يبلغ    بعمر نصف ليستقر يف اهلواء    

مكعب من اهلواء ويتضاعف هذا التركيز بشكل كبري جدا يف مناجم اليورانيوم واملناجم األخرى ويف منشات فصل                 
لعناصر املشعة يف دورة الوقود النووي ưا يشكل خطورة على العاملني فيها وهذا األمر على قدر كبري من األمهية يف                  ا

الوقاية اإلشعاعية حيث أن ترسبه داخل اجلسم خالل عملية التنفس يؤدي اىل جرعات إشـعاعية كـبرية نتيجـة                   
لذا فان عملية اخذ عينـات      . تأثريه سنوات طويلة جدا   استمرار عملية احنالله داخل اجلسم بعد ترسبه وقد يستغرق          
 أمر يف غاية األمهية لعملية تقدير اجلرعات اإلشعاعية         نبشكل مستمر يف أماكن العمل ملراقبة مستويات عنصر الرادو        

عة يف اهلـواء  وهلذه الغاية يستخدم العديد من األدوات ملراقبة تركيز املواد املش. اليت يتعرض هلا العاملني يف هذا اجملال 
 من خالل هذا اجلهاز وبعد أن تتم        DACمثل جهاز مراقبة اهلواء املتواصل حيث يتم قياس كمية اهلواء املسحوب          

عملية الفلتره واليت قد تكون على عدة مراحل أو من قياس تركيز املواد املشعة يف اهلواء من خالل خاصية االنتشار                    
نه من خالل هذا اجلهاز يتم قياس حجم ووزن العوالق والساحبات من املواد املشعة باإلضافة اىل                هلذه العناصر حيث ا   
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قياس النشاط اإلشعاعي والتركيز للعناصر املشعة يف كمية اهلواء املار من خالل اجلهاز وهذه األجهزة تستعمل أيضا                 
شئات النووية وغريها اليت تتواجـد فيهـا احتماليـة          يف مراقبة البيئة وعمليات الرصد البيئي يف املناطق اجملاورة للمن         

  .لɊنبعاثات وإطالق املواد املشعة اىل البيئة
  :النماǯǽ املرجȞية يف قياȃ اƨرعات الداȲǹية

صفات املرجعية ا املو1975 لسنة 23 يف تقريرها رقم  ICRP الدولية للوقاية اإلشعاعية     اللجنةلقد وضعت     
 والطول والتركيب التشرحيي والفيزيائي والوșائفي واملكونات لإلنسان املرجعـي          لإلنسان املرجعي من حيث الوزن    

العتماده كمرجع عند عملية قياس اجلرعات اإلشعاعية الداخلية مث مت أجراء بعȐ التعديالت على هذه املواصفات                
نسان الطبيعي مـن     على الوزن والوșائف احليوية يف اجلسم حبيث متثل جسم اإل          66 و 30يف تقريرها الالحقة رقم     

حيث Ǔخذه للمواد املشعة وطرق انتقاهلا وترسبها وتفاعلها يف اجلسم وكيفية ومقدار الكميات اليت يتخلص منها اىل          
 لɊنسجة واألعضاء وتركيبها وقد Ƨي هذا بالبديل الومهي لإلنسان أو           ةخارج اجلسم باإلضافة اىل األوزان التفصيلي     

وƴطه الغذائي والنشـاط اجلسـمي      ) سم170(وطوله  )  كغم 70 (هبوزنجل الغرŸ   اإلنسان املرجعي وهو ميثل الر    
وقد مت من خالل وباالعتماد على هذه املرجعية أجياد عـدة           .  درجة مئوية  20 اىل   10ويعيȈ يف مناǷ حراري من      

ضـمي مـع    ƴاذج مرجعية لعملية قياس اجلرعات اإلشعاعية نتيجة األخذ عن طريق التنفس أو عن طريق اجلهاز اهل               
ƴاذج لعملية الترسب واالنتقال خالل الدورة الدموية والترسب يف أنسجة اجلسم والعظام والية البقاء للمواد املشعة                
  .يف اجلسم أو التخلص منها خارج اجلسم عن طريق العمليات احليوية من اإلخراج والتبول والتعرق واملخاط وغريه

از التنفسي مت مبوجبة تقسيم اجلهاز التنفسي لعدة أقسام ومقصورات          فعلى سبيل املثال مت اعتماد ƴوذج للجه        
 واليت تشمل األنف واحللـق واليـة   (NP-nasal passage)، منها العلوية )1(فرعية كما هو مبني بالشكل 

تمـاد  دخول املواد املشعة والية التخلص منها من خالل املخاط والزفري بافتراض التوزيع الطبيعي هلذه املـواد وباالع   
 يف هذه املنطقة يساوي DNPأيضا على قطر هذه اجلسيمات حيث مت افتراض بان مقدار الترسب أو معامل الترسب        

 حيث وجد بان هذه املنطقة هي األقل نصيبا من التعرض اإلشعاعي نتيجة األخذ الداخلي للمواد املشعة بسب                  0.3
  .يهالية الفلترة يف الشعريات األنفاملخاطية و ت التخلص من املواد املشعة بواسطة اإلفرازاǓليةنشاطية 

  
  .1979 لسنة 30 رقم ƴICRPوذج توزيع األقسام واملقصورات للجهاز التنفسي حسب تقرير ) 1(الشكل 
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 شعب اهلوائية   القسم أو املقصورة اليت تليه هي املناطق املتوسطة واليت تشمل القصبات اهلوائية والرئتني وال              إما   
  tree)bronchial and trachea-(TB            والية ترسب املواد املشعة على األغشية املخاطية وانتقاهلا حيـث أن 

 والية انتقال   parenchymapulmonary -(P( والقسم األخري هو الشعريات اهلوائية     0.08 تساوي   TBD قيمة
ن خالل عملية التبادل للغازات يف الدم معتمـدا علـى قطـر هـذه               املواد املشعة من خالهلا اىل الدورة الدموية م       

 هذا باإلضافة اىل القسـم      0.25 تساوي   DPاجلسيمات اليت ميكن هلا أن تترسب أو تنتقل من خالل الدم وقيمة             
system) lymphatic-(L                 الذي يشمل عملية التخلص من املواد املشعة مـن الـرئتني وانتقاهلـا اىل اجلهـاز

 ومقدار الترسب وما يليه من عملية انتقـال         Ǔلية يوضح   الذيمن خالل هذا النموذج للجهاز التنفسي       . ويالليمفا
ويف هذا النمـوذج فـان وزن       . للمواد املشعة اىل بقية األقسام األخرى يف اجلسم مثل الدم واجلهاز اهلضمي وغريه            

LPTB منطقة  نتيجة ترسب   أحدامهاة يف هذه األجزاء مكونة من مركبتني         يساوي كغم واحد واجلرعة التراكمي     ,,
املواد املشعة يف هذه املناطق واألخرى نتيجة االنبعاث الفوتوين للعناصر اليت مت انتقاهلا اىل أماكن أو أعضاء أخرى يف                   

  .اجلسم حيث يتم االنبعاث يف تلك املناطق ويتم امتصاص الفوتون يف هذه املناطق
 املواد املشعة اليت ميكن Ǔخذها بواسطة اجلهاز التنفسي         ICRP الدولية للوقاية اإلشعاعية     اللجنةلقد صنفت     

اإلشعاعي لكل  عمر النصف    اىل عدة أصناف اعتمادا على مدة بقاءها يف اجلهاز التنفسي نتيجة             30يف تقريرها رقم    
),,( اىل P-pulmonaryمن هذه العناصر املشعة يف القسم        yearsYweeksWdaysD حيـث أن    −−−

عمر النصف  يشمل العناصر اليت يبلغ      W أيام والصنف  10هلا عن   عمر النصف   يشمل العناصر اليت يقل      Dالصنف
مت بنـاء    وهذا التصنيف    Y  من ذلك فأهنا تندرج حتت الصنف األخري       وأكثر يوم   100-10اإلشعاعي هلا ما بني     

على Ǔلية القدرة على تنظيف املواد املشعة أو التخلص منها من هذه املنطقة سواء Ɲروجها اىل خـارج اجلسـم أو                     
االنتقال اىل جزء أخر من اجلسم وقد تبع هذا التصنيف تصنيفا Ǔخر مرتبط به ولكنه يعرب عن Ǔلية االمتصـاص يف                     

fastF االمتصـاص السـريع   : لـي   الدم وهو بناء على سرعة االمتصاص والتصنيف كمـا ي            واملتوسـط  −
 moderate-M  و البطيء  slowS  ولكن سرعة االمتصاص يف العقد الليمفاوية واƪاليـا الليمفاويـة أو            −

  .االنتقال اىل اجلهاز اهلضمي تبقى ثابتة ومتساوية لكل األصناف
تعلق باجلهاز اهلضمي حيث مت تقسيم اجلهاز اهلضمي اىل أربعة أقسام رئيسية وبدون             أما النموذج اآلخر هو م      

)( استخدام مقصورات فرعية أو باعتبار مقصورة أحادية لكل قسم وهذه األقسام هي املعدة             stomachST و  −
كما هو مبني يف     LLI)(  والسفلى ULI)(  و األمعاء الغليظة العلوية    SI)- intestine) small  األمعاء الدقيقة 

مها يؤدي اىل الدم واألخر اىل األمعـاء        اويظهر يف هذا النموذج بان هناك مسارين للمواد املشعة أحد         ). 2(الشكل  
 الدقيقة وبالتايل   الغليظة ưا يظهر بان املواد اليت يتم هضمها هي الوحيدة اليت تصل اىل الدم وفقط من خالل األمعاء                 

)(اىل بقية أعضاء اجلسم من الدم حيث أن        Bλ          ثابت معدل االنتقال حمدد لكل عنصر كيماوي ويعتمد على معامل
)(االنتقال  اƪاص بالعنصر    f             ـ ن  وبالتايل فان معامل االمتصاص واالنتقال للمادة املشعة للدم بعد عملية اهلضم ميك

  :إجياده من خالل العالقة التالية

BSI

Bf
λλ

λ
+

=  

كما مت وضع ƴوذج Ǔلية للعظام يبني كيفية ترسب املواد املشعة يف نسيج العظام والية تراكمهـا وطبقـات                     
 ومن  العظام معتربا بان اجلزء احلساس لإلشعاع هو خاليا إنتاج الدم يف Ƴاع العظم واƪاليا القريبة من سطح العظم                 
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هنا فانه مت تقسيم العظم اىل جزيئني مها حجرات العظم وقشرة العظم وكل من هذه األجزاء مت تقسيمه اىل سـطح                     
العظم وجسم العظم حيث أن جسم العظم يقسم اىل مقصورتني فرعيتني مها مقصورة التبادل ومقصورة عدم التبادل    

املشعة جلسيمات ألفا وبيتا بسب أن مدى هذه اجلسـيمات          للنشاط اإلشعاعي وبالتايل فان األمهية تكمن يف املواد         
يكون قصري جدا ưا يؤدي اىل وضع طاقتها يف هذه األماكن القريبة بعكس املواد اليت ينبعث منها فوتونات أشـعة                    

ضية جاما حبيث يكون ترسب الطاقة يف أماكن ابعد لذا مت األخذ بعني االعتبار تصنيف املواد املشعة مثل العناصر األر
 يوم  ưا يؤدي اىل تراكمهـا        15 هلا عن    عمر النصف والثقيلة واليت ميكن أن تترسب يف العظم والعناصر اليت يزيد           

على سطح العظم ومن مث يتم تغلغلها اىل منتصف العظم نتيجة التراكمات الالحقة يف عملية بناء العظم وتشكل يف                   
عود اىل بالزما الدم ومن مث تنتقل اىل أماكن أخرى وتصـبح يف             هذه احلالة طبقة وسطية يف العظم ال ميكن هلا أن ت          

 يوم اليت تستقر على سطح العظم وميكن خالل     15 هلا عن    عمر النصف هذه احلالة غري تبادلية، أما العناصر اليت يقل         
ناصر باإلضافة عدة أيام أن تعود اىل الدم أو األنسجة اجملاورة على اعتبار بان العظم يشكل خمزون احتياطي لبعȐ الع

نوع اإلشعاع الصادر عن كل منها يؤخذ بعني االعتبار من حيث التأثري على األنسجة اجملاورة للعظـم أو املنـاطق                
فعلى سبيل املثال   . األبعد معتمدا على نوع وطاقة اإلشعاع لذا فان هذا اجلزء من جسم العظم يعترب مقصورة تبادلية               

  بينما ميكن حساب مقدار بقاء     ]134[% 7.1 بعد عشرة سنني من التعرض تكون مبقدار         Srفان مقدار بقاء عنصر     
)(tRللراديوم من خالل العالقة التالية :  

52.054.0)( −= ttR  
ـ      t هي املقدار املتبقي بعد يوم واحد من األخذ و           0.54حيث أن قيمة     ولكـن  . ذ الزمن املنقضي بعد عملية األخ

بالعموم فان معظم النماذج املعتمدة يف Ǔلية ترسب وبقاء املواد املشعة بالعظم ترجح عدم تأثر مقدار اإلشعاع الناتج                  
  .عن هذه املواد املترسبة بالعمليات احليوية للعظام

  
    .ICRP [91]اخلية كما ورد يف ƴوذج أقسام اجلهاز اهلضمي لغايات احتساب اجلرعات الد) 2(الشكل 

 ȧطرǡيةحساȲǹرعات الداƨا :  
تساوي مقدار الطاقة املودعة من اإلشعاع يف وحدة الكتلـة   Dمن املسلم به بان اجلرعة اإلشعاعية املمتصة  

دة، كمـا أن تـأثري      واليت تقاس بوحدة اجلري والذي يساوي مقدارا من الطاقة يبلغ جول واحد لكل كغم من املا               
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اإلشعاع على األنسجة احلية خيتلف باختالف نوع اإلشعاع ومدى تأثريه على اƪاليا احلية حيث خيتلـف تـأثري                  
 والنيترونات وهذا األمر قد مت توضيحه سابقا مبا يعرف مبعامل النوعية            وألفاالفوتونات عن تأثري اجلسيمات مثل بيتا       

وهذا ) 1( كما مت التعارف علية الحقا وحسب القيم املبينة باجلدول  RWو معامل الترجيح اإلشعاعيأ Qلإلشعاع
  : الناجتة عن اإلشعاع كما يليTH التحديث أدي اىل تعريف اجلرعة املكافئة

∑=
R

RT DwH  

 وحسب  TWضا من نسيج اىل أخر ưا ادخل تعريف العامل املرجح للنسيج نفسه اإلشعاعي خيتلف أياألثرومبا أن 
 Tفان هذا أدي اىل șهور تعريف أخر مرتبط مبقدار تأثري نوع اإلشعاع يف نسيج معني)2(القيم املبينة يف اجلدول 
  : واليت تساويE عرف باجلرعة الفعالة

∑=
T

TT HwE  

 .العامل املرجح لإلشعاع ) 1(اجلدول 
العامل المرجح لإلشعاع

  WR  
Radiation Type and Energy 

 الفوتونات بمختلف الطاقات 1
  ، جسيمات بيتا والميزونات ، بمختلف الطاقاتتااللكترونا 1
  keV 10  <النيترونات  5
10  10 keV – 100 keV    ‘’      النيترونات 
20  > 100 keV – 2 MeV النيترونات 
10  > 2 MeV – 20 MeVالنيترونات  
5      > 20 MeVالنيترونات  
  جسيمات ألفا ونواتج االنشطارات النوویة 20

 .)88( 1990 لسنة 60 يف تقريرها رقم ICRPقيم العامل املرجح لɊنسجة كما وردت يف توصيات ) 2(اجلدول
WT Tissue or Organ 
0.20 Gonads) الغدد التناسلية(  
0.12 Bone Marrow) اع العظمƳ( 
0.12 Colon) القولون( 
0.12 Lung) الرئة( 
0.12 Stomach) املعدة( 
0.05 Bladder) املثانة البولية( 
0.05 Breast) الثدي( 
0.05 Liver) الكبد( 
0.05 Esophagus) املرئ( 
0.05 Thyroid) الغدة الدرقية( 
0.01 Skin) اجللد( 
0.01 Bone surface)  سطح العظم( 
0.05 Remainder) باقي األعضاء واألنسجة( 

 
ومبا التعرض اإلشعاعي سواء من مصدر خارجي أو داخلي يؤدي اىل خطورة حمتملة وبشكل تراكمي مـع مـرور                   

التأثري البيولوجي لإلشعاع وخطورته مرتبطـة ارتبـاط        الزمن ومن هنا ولغايات الوقاية اإلشعاعية مت االفتراض بان          
خطي مع اجلرعة املكافئة موزعة على العضو أو النسيج موضع اƪطورة بغȐ النظر عن وقت التعرض هلذا اƪطـر                   

  : كما يلي ملعدل جرعة مكافئةτوبالتايل فان اجلرعة التراكمية خالل زمن معني 
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TT dttHH &  

 سنة لɊطفال مـن بـدء األخـذ أو    70 سنة للبالغني و 50ديد زمن اجلرعة التراكمية فأهنا تعترب       ويف حال عدم حت   
  .التعرض

) )(( لقد مت تعريف معامل اجلرعة       τThtCoefficienDose  على انه مقـدار اجلرعـة       ICRPيف منشورات   −
صغر من رمز اجلرعة املكافئة أي أن معامل اجلرعـة          املكافئة لكل وحدة اخذ من املواد املشعة ورمز هلا باحلرف األ          

  : وميكن كتابتها بالشكل التايلIتساوي اجلرعة املكافئة مقسومة على مقدار األخذ
)()( ττ TT hIH ×=  

دود األخـذ   ره على قدر من األمهية لغايات الوقاية اإلشعاعية وذلك لتعريف ح          اوهذا املعامل للجرعة مت اعتب      
 حيث أن هذه الوحدة تعتـرب ثانويـة يف حسـابات اجلرعـة     IntakeLimit  Annul-ALI الداخلي السنوية

 األكثر من املواد املشعة بواسطة التنفس أو اهلضم أو عن طريـق اجللـد      Iاإلشعاعية واليت تعرف بأهنا مقدار األخذ       
اجتة عن األخذ احلدود السنوية للجرعة اليت يتعـرض هلـا     واليت حتقق شروط أن ال تتجاوز هذه اجلرعة التراكمية الن         

 ملي سيفرت يف السنة على أن ال        20السنة لكل Ʀس سنوات متتالية ومبعدل       / ملي سيفرت   100الشخص وهي   
ملي سيفرت للتـأثريات العتبيـه    500 ملي سيفرت لكل سنة مفردة لكل اجلسم وقد تستخدم قيمة  50تتجاوز 

 ملي سيفرت يف السـنة ويف       50يف احلدود املعتمدة سابقا كانت حدود اجلرعة تساوي         . م يف اجلس  ءلبعȐ األجزا 
  :     رياضيا كما يليههذه احلالة فان الشرط ميكن التعبري عن

mSvhwI T
T

T 50)( ≤∑ τ  

  :أما حسب احلدود احلديثة للجرعة
mSvhwI T

T
T 20)( ≤∑ τ  

ج عن األخذ ميثل مقدار اجلرعة لسنة واحدة فقط ولـيس جلرعـة             وهذه الشروط تنطبق مع أن اƪطر السنوي النات       
وقيم معامل اجلرعة واحلد السنوي لɈخذ مت إجيادها من         . تراكمية لكل املدة اليت يتعرض هلا العامل طول فترة حياته         

االنوية املشعة  التعريف املعتمد للرجل املرجعي وقد مت جدولتها لكل من العناصر املشعة وقد مت األخذ بعني االعتبار                 
 لغايات تقدير اجلرعـات اإلشـعاعية مـع         االوليدة نتيجة االحنالل اإلشعاعي وهذه القيم اجملدولة ميكن استخدامه        

 من عنصر من العناصر املشعة أو وجود مصادر تعرض إشعاعي خارجي أيضا جيب أكثرمالحظة بأنة يف حالة وجود 
ذلك بتقليل قيمة حد األخذ السنوي مبا يضمن عـدم  يتم و احلدود أخذها بعني االعتبار من حيث احملافظة على هذه  

  .جتاوز هذه احلدود نتيجة اجملموع الكلي من التعرضات الناجتة
 طريقـة   1996 لسنة   115ومن هنا فان الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أوصت بوثيقة سلسة األمان رقم                

ة عن إشعاع خارجي نافذ واجلرعة املودعة لـنفس الشـخص     حساب اجلرعة املودعة الفعالة للشخص الواحد الناجت      
  : كما يلي الداخليوالناجتة عن األخذ اإلشعاعي

.,.,.,, )()()(

20)()(

InhjInhjIngjIngj
j

j

j
jPT

IgeIgeIge

mSvIgedHE

∑∑∑

∑

+=

≤+=
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dH)(حيث أن    P        مقدار اجلرعة الناجتة عن التعرض لإلشعاع خارجي و Ige
j

j∑  اجلرعة الناجتة عن األخـذ      )(

)(,,.ضم أو التنفس أو من خالل اجلروح، و       هل أن طريق ا   الداخلي سواء  IngjIngj Ige∑      هي اجلرعة الكلية نتيجـة 

)(,.,.األخذ عن طريق اهلضم و  InhjInhj Ige∑  جمموع اجلرعة الناجتة عن األخذ عن طريق التنفسهي.  

ة وحدود اجلرعة ولكن باإلمكان التعبري      املعادالت أعاله بواسطة اجلرعة اإلشعاعية الفعالة املودع       مت التعبري عن    
 أيضا رغـم أن  ALI وحدود األخذ السنوي I الكلية وقيمة األخذDL  عن هذه املعادلة بواسطة حد اجلرعة

  :بالشكل التايلاألخرية هي قيمة ثانوية وبالتايل فان املعادلة أعاله ميكن صياغتها 

1)(

.,

.,

.,

., ≤++ ∑∑
j Inhj

Inhj

j Ingj

IngjP

ALI
I

ALI
I

Dl
dH  

من القيم األخرى املستخدمة يف عمليات احتساب اجلرعات اإلشعاعية الداخلية هو ما يعرف بتركيز اهلـواء                  
 اللجنـة الدوليـة    والذي يعرف حسب ما ورد عن(DAC-Derived air concentration) املستنشق

 من قبل   هتنفسوالذي يتم   ) متر مكعب / بيكريل( املشعة يف حجم اهلواء       بأنة تركيز املواد   ICRP للوقاية اإلشعاعية 
 متر مكعب لكل ثانيـة      0.02اإلنسان املرجعي حيث يبلغ معدل التنفس لإلنسان يف الوضع الطبيعي بدون إجهاد             

 أسبوع عمل وكل أسبوع يشمل Ʀـس        50 ساعة وهي جمموع     2000ومبا أن عدد ساعات العمل السنوية تبلغ        
  : كما يليDAC ساعات ومن خالل هذا الزمن نستطيع احتساب مقدار 8مل وكل يوم أيام ع

3
3 /

2400)min/60(2000min)/02.0(
mBqALI

hrhrm
ALIDAC =

××
=  

عند ترسب املواد املشعة يف جزء أو عضو معني من اجلسم فان هذا اجلزء أو العضو سيكون مصدر اإلشعاع                     
 من احملتمل أن يكون نفس      فأنه    ولكن عند امتصاص اإلشعاع الصادر من املصدر       (S-Source)ويرمز له بالرمز    

اجلزء أو العضو أو يف جزء أو عضو أخر من اجلسم حسب نوع اإلشعاع ويف هذه احلالة فان اجلزء املمتص لطاقـة                      
وهذا األمر يؤدي اىل șهور مصطلح جديـد وهـو معامـل            . (T-Target)اإلشعاع يدعى باهلدف ويرمز له      

عرف بأنة مقدار الطاقة املمتصة يف منطقة اهلدف مقسومة على مقدار الطاقة املنبعثة مـن                والذي ي  AF االمتصاص
  :املصدر وكما هو موضح بالعالقة التالية

Semitted

absorbed

E
EAF

in  

Tat  = 

 من الواضح بان اجلسيمات املشحونة مثل ألفا وبيتا فأهنا ستنبعث من نفس العضو أو    أصبحومن خالل هذا التعريف     
معامـل  يسـاوي   ص يف نفس العضو أيضا أي إن املصدر واهلدف مها عضو واحد ويف هذه احلالـة                 اجلزء وستمت 
 أما يف حالة الفوتونات فان هناك احتمالية كبرية النتقال هذا الفوتون خارج العضو املصدر لتمـتص                 1االمتصاص  

  .1 و القيمة 0طاقته يف عضو أخر وبالتايل فان معامل االمتصاص سيقع بني القيمة 
هناك أيضا تعريف الطاقة الفعالة النوعية وهي عبارة عن الطاقة الفعلية املودعة يف العضو أو النسيج وتعـرف                    

بأهنا معدل اجلرعة املكافئة يف العضو أو النسيج املستهدف لكل وحدة نشاط إشعاعي من العضو أو النسيج املصدر                  
)( لرمزاملمتصة يف وحدة الكتلة يف العضو املستهدف ويرمز هلا با          STSSE  أي إهنا تعرب عن حقيقـة مقـدار         ←

اجلرعة املكافئة لكل انبعاث إشعاعي وقيمتها تعتمد على نوع اإلشعاع وشدته املنبعـث مـن العضـو املصـدر                   



 119

كما هو  ) بيكريل(انبعاث. غم  /  فولت  إلكترون   وامتصاصها من قبل العضو اهلدف ووحدة هذه الطاقة هو مليون           
وبذلك فأن مقدار اجلرعة املكافئة التراكميـة يف العضـو          .ICRP الدولية للوقاية اإلشعاعية    اللجنة  قبل معرف من 
  :لكل وحدة اخذ داخلي بالنسبة ملعامل اجلرعة تساوي S من مصدر إشعاعيTاملستهدف 

j
S j

jST STSSEUh )(, ←=∑∑  

jSU حيث أن    خالل الفترة اليت يـتم فيهـا        S من العضو املصدر     j النووية للمادة املشعة  ات  ثنبعااالهو عدد    ,
  τ احتساب اجلرعة التراكمية ويتم احتساب قيمتها من خالل تكامل قيمة النشاطية اإلشعاعية يف الفتـرة الزمنيـة                

  :كما يلي

Activitytq

dttqU

jS

jSjS

=

= ∫

)(

)(

,

0
,,

τ

  

iD جرعة إشعاعية     هذا األخذ  سوف ينتج عن  ،  أالن عملية اخذ داخلي ملادة مشعة مفردة      لو افترضنا    كمعـدل  `50,
  سنة تليه هلذا األخذ، فان     50 خالل مدة    iلكامل اجلرعة املوزعة على كل العضو املستهدف من إشعاع من النوع            

  :قيمة اجلرعة املكافئة التراكمية خالل هذه الفترة ستساوي
i

i
i DQH ,5050 `∑=  

)(- Qحيث أن    RWQ ، ونظـرا الن     )1(حسب ما مبني يف اجلدول       iهو معامل النوعية لنوع اإلشعاع       -=
ولكن . شعاع من املادة املشعة فيه ومن اإلشعاع املنبعث من أعضاء أخرى أيضا            سيتعرض لإل  T العضو املستهدف 

يف حالة أن قيمة اجلرعة املكافئة التراكمية للعضو اهلدف والعضو املصدر ستكون نفسها فان العالقة أعـاله ميكـن                   
  :كتابتها كما يلي

)(`)( 5050 TSDQSTH i ←=←  
نتيجة اإلشعاع نوع    Tسني عام موزعة كمعدل على العضو املستهدف      وتكون مقدار اجلرعة املكافئة التراكمية ƪم     

i   من العضو املصدر S         وهنا لكل انبعاث تام من املادة املشعةj           يف العضو املصدر فان قيمـة اجلرعـة املكافئـة 
بعد تعديلها أو ترجيحها مبعامل النوعيـة املناسـب          i من نوع اإلشعاع     SEE لطاقة النوعية الفعالة  وباستخدام ا 
  :ستساوي

SvSTSEE
gkg
MeVJ

g
MeVSTSEE ii )(106.1

/10
/106.1)( 10

3

13

←×=
×

×← −
−

−

  

  
10106.1حيث أن القيمة     رضـنا بـان عـدد       تظهر دائما كثابت يف احلسابات واملعادالت حيث أنة لـو افت           ×−

يف حالة احنالل نووي على مدى Ʀسني عام بعد عملية           S يف العضو املصدر     j من مادة مشعة نوع    Uاالنبعاثات
  :ستكون j املنبعثة من العنصر املشع iشعاع  كمجموع لكل أنواع اإل50Hن اجلرعة املكافئة التراكمية ااألخذ ف

SvSTSEEUSTH
ji

iS 







←×=← ∑− )(106.1)( 10

50  

كانت ذرات مشعة أيضا ففي هذه احلالة جيب علينـا اخـذ            jأما يف حالة أن الذرات الوليدة عن احنالل العنصر          
 املوجـودة يف    j الناتج عن جمموع الكلي للعناصر املشعة الناجتة عن العنصر           iعاع  اجملموع الكلي لكل أنواع اإلش    
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ة املبينة أعـاله    ويف هذه احلالة فان العالق     Tإلجياد اجلرعة املكافئة التراكمية يف العضو املستهدف         Sالعضو املصدر   
  :ستصبح بالشكل التايل

∑ ∑∑ 







←×=← −

j ji
iS

j
SvSTSEEUSTH )(106.1)( 10

50  

ولكن نتيجة جملموع االنبعاثات  Sأما احلالة األخرى عندما ال تكون اجلرعة يف العضو املستهدف نفسها من املصدر              
حلالة جيب اخذ اجملموع الكلي هلذه      من جمموع العناصر املشعة يف أعضاء عدة تشكل كمصادر متعددة فانه يف هذه ا             

  :املصادر وبالتايل جيب صياغة العالقة بالشكل التايل

∑∑ ∑ 







←×= −

S j ji
iST SvSTSEEUH )(106.1 10

,50  

املعادلة أعاله طريقة احتساب اجلرعة املكافئة التراكمية سواء من عضو أو أعضاء خمتلفـة كمصـدر أو             متثل    
س عضو مفرد ولكن اجلسم كله باعتبار أنة اهلـدف          مصادر لإلشعاع لعضو معني ميثل اهلدف وقد يكون اهلدف لي         

  .لكافة االنبعاثات اإلشعاعية الصادرة عن املادة أو املواد املشعة اليت مت Ǔخذها
أالن سنتعرف على ماهية هذه     و . يف احلسابات  SEEيف املعادالت أعاله استخدام الطاقة النوعية الفعالة        مت    

)( عبارة عن معامل النوعية أو العامل املرجح لنوع اإلشعاع        الطاقة، واليت هي     RWQ  يف مقدار طاقة اإلشـعاع      =
 كليا أو جزيئا حسب قيمة معامل االمتصاص بالنسبة لإلشعاع املنبعث من املصدر واملمتص باهلـدف                iEاملمتص  

AF   اإلشعاع املنبعث من االحنالل     وبكمية أو حصيلة iY      على وزن العضو املستهدفM     ونسـتطيع كتابتـها
 :بالشكل الرياضي التايل

)/()(1)( gMeVQSTAFEY
M

STSEE iii
i

ij ←=← ∑  

عامل ستساوي واحـد بالنسـبة       وقيمة هذا امل   AFلقد مت التطرق سابقا يف هذا اجلزء اىل قيمة معامل االمتصاص            
، أما يف   اً وبعكس ذلك يساوي صفر    SM هو نفس العضو املصدر      TM جلسيمات ألفا إذا كان العضو املستهدف     

WBS حالة أن كان املصدر هو عموم اجلسم       WBT  فان قيمة املعامل تساوي    = MM  أما بالنسبة جلسـيمات     /
 فولت ميكن مقارنتها بدقائق ألفا ذات الطاقـة          إلكترون    مليون   0.2بيتا فان اجلسيمات ذات الطاقة اليت تقل عن         

 فولت وبشكل عام فان معامل االمتصاص مشابه ملعامل االمتصاص جلسيمات ألفـا وقـد                إلكترون   مليون   6-8
  . فولت إلكترون  مليون 0.2 العظم وƳاع العظم لبعȐ الطاقات اليت تزيد عن خيتلف األمر قليال بالنسبة اىل سطح

  :مثال
-من اإلشعاع الذي تتعرض له الغدة الدرقية من عملية اخذ ملادة اليـود            SEEاحسب قيمة الطاقة النوعية الفعالة      

   املشع وكذلك ما يتعرض له عموم اجلسم؟131
  :احلل

غم وهنا سنأخذ املسالة بشكل عام على اعتبار أن الغدة الدرقية هي مصدر اإلشـعاع ويف                 20رقية  وزن الغدة الد  
 ولغري ذلك يساوي صفر بالنسبة النبعاثات بيتا حيث         AF=1 نفس الوقت اهلدف وبالتايل فان معامل االمتصاص      

MeVE  و iY=006.0 رئيسني األول بنسبة     انبعاثنييوجد   269.03/806.01  متوسط الطاقة جلسـيم     ==
MeVE  ومتوسط طاقة  iY=994.0بيتا واالنبعاث الثاين بنسبة    202.03/606.02    ومعامـل النوعيـة     ==

1=Q  فان االنبعاث الواحد ينتجSEE:   
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ا بالنسبة لإلشعاع الناتج عن أشعة جاما فان معامل االمتصاص من الغدة الدرقية لباقي اجلسم لن يساوي ما  
 أما بالنسبة اىل نفس الغدة الدرقية كهدف فان ،)  بسب أن الفوتونات تقطع مسافات أطول قبل تفاعلها(اً صفر

مل االمتصاص تساوي صفر بالنسبة  فان قيمة معالذا ،صغر حجمها يؤدي اىل هروب كافة الفوتونات منها
)(131)(

γI
ThyThy  وبالتايل فان قيمة ،←

)(131)(
γI

ThyThySEE  ستساوي صفر وبالنهاية فان  ←
  :اجملموع سيكون كما يلي

  

gMeVgMeV

ThyThySEEThyThySEEThyThySEE
III

/01.00/01.0

)()()(
)()( 131131131

=+=

←+←=← − γβ  

اقع األمـر فـان      فقط وذلك لتوضيح املسالة ولكن يف و       انبعاثني هذا ميثل احلل األسهل وذلك من خالل استخدام         
ـ  جمموع طاقات جسيمات بيتا واألسر اإللكتروين و       ات أوجـر مضـروبة حبصـيلة إنتاجهـا تسـاوي            إلكترون

0.19MeV               وذلك من خالل خمطط االحنالل التفصيلي النبعاث اليود حسب ما ورد يف  ICRP   لسنة  38 رقم 
  وبتعويضها يف املعادلة أعاله جند أن القيمة 1983
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AugerceI

/1052.1

/105.9
20

/19.0)(

12

3
),,(131

−

−

×=

×==← −β  

أما يف حالة االفتراض أن اليود قد توزع بشكل منتظم على اجلسم يف اجلهاز اهلضمي والكليتني وغريها فان معامل                   
 االمتصــاص يف هــذه احلالــة سيســاوي وزن العضــو اهلــدف علــى وزن كامــل اجلســم أي أن قيمــة

kggAF   : ونعوضها كما يلي=83.68/20
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لية إجياد معامل االمتصاص للفوتونات اإلشعاعية تكاد تكون على درجة عالية من الصعوبة حيـث أن               أن عم   
جهاز حبسابات مونيت كارلو بواسطة     إجياد وتقدير هذا املعامل حيتاج اىل Ǔليات وحسابات معقدة جدا وقد يستعان             

ن قبل مجعية الطب النووي وهيئة اجلرعـات   هلذه الغاية باإلضافة اىل بعȐ القيم واجلداول اليت مت وضعها م         احلاسب
) .  ( الداخلية الطبية  DosesRadiationIntMedicalMIRD  هذا باإلضافة اىل ما هو منشور يف تقـارير          −

ICRP.  
  :ساǡ اɍنتقال Ɏǹل اƨسȴحطريقة 
ذرات من املـادة    من املصدر وكذلك عدد ال     Uأالن سؤال حول كيفية إجياد عدد االنبعاثات      لقد بقى لدينا      

 سنة؟ ميكننا القول بان عدد الذرات اليت تنبعث من العضـو            50 -املشعة يف العضو املصدر خالل الفترة التراكمية      
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 سنة واليت تؤدي اىل جرعة تراكمية تكون معروفة من خالل قيمة األخذ الداخلي وهذا العـدد                 50املصدر خالل   
  . باألصح تكامل الزمن على طول فترة التراكميساوي النشاط اإلشعاعي يف العضو يف الزمن أو

∫
+

=
τ0

0

)(
t

t
S dttqU  

من املعروف بان املواد املشعة تنتقل يف اجلسم من خالل السوائل مثل الدم بعد عملية األخذ الرئيسـي مـن                      
حلساب  ICRPخالل التنفس أو اهلضم أو اجلروح ويف هذه احلالة جيب علينا استخدام النماذج املوضوعة من قبل                 

دخول العناصر املشعة اىل اجلسم ومن مث مقدار ونسبة انتقاهلا يف اجلسم اىل اجلزء الثاين وما يليه مع األخـذ بعـني                      
فلو افترضنا دخول املادة املشعة اىل اجلسم من خـالل          . االعتبار كل التفاصيل والعوامل اليت تؤثر على هذه العملية        

ألول أو املقصـورة األوىل     فإهنا ستنتقل خالل الدم ولنعتربه اجلزء ا      ) 3(التنفس أو اهلضم كما هو موضح بالشكل        
وهذا الدم أو هذه املقصورة ستكون على صلة وارتباط باملقصورات األخرى واليت متثل خمتلف األعضاء واألنسـجة           
يف اجلسم حيث سيتم يف النهاية إخراجها والتخلص منها يف هذه األعضاء ، هذا األمر يعين أن هناك عامل التخلص                    

 عدد ذرات املواد املشعة كما سيتم نقصاهنا باالحنالل اإلشعاعي أيضا ويف حالة     نقصاناحليوي يف اجلسم سيؤدي اىل      
 يوم على افتراض أن املادة املشعة       0.25احليوي يساوي   عمر النصف   املقصورة االنتقالية األوىل واليت هي الدم فان        

  .  املنتقلة خالل هذه املقصورة موزعة بشكل منتظم يف كل اجلسم

  
  .النموذج الذي ميثل نقل املواد املشعة اىل األعضاء من خالل الدم): 3(الشكل

بعد عملية   t خالل الزمن    &tI)(لنفترض أالن أن معدل دخول املواد املشعة اىل مقصورة الدم وسوائل اجلسم               
 aλ ثابت االحنالل اإلشعاعي للمادة و       Rλ وكان   a النشاطية اإلشعاعية للمادة املشعة يف       tqa)(األخذ وكانت   

 aكان معدل التخلص احليوي من املادة املشعة أو ثابت التخلص احليوي فان التغري يف املادة املشعة مع الـزمن يف                     
  :سيكون

)()()()( tqtqtI
dt

tdq
aaaR

a λλ −−= &  

 b يف   tqb)( فان معدل النشاطية اإلشـعاعية للمـادة         b اىل   a ميثل معامل االنتقال من      bوإذا كان املعامل    

  :يساوي

)()()()( tqtqtqb
dt

tdq
bbbRaa

b λλλ −−= 

 مقصورة a –املقصورة األوىل 
)الدم(النقل

 bمقصورة العضو Iمقصورة العضو 

الدخول عن طريق  
 التنفس أو اهلضم

 اإلخراج
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 التفاضلية وملقصورة واحدة فقط حيث سنقوم بأخذ قيمـة          ه على الشروط االبتدائية للمعادل    أالن سنقوم حبل املسالة   
aqI)0( فتصبح t=0 عند الزمن    I األخذ ألوىل سيصبح كما يلي وحل       وبالتايل فان املعدل يف املقصورة ا       =

  : ưاثلة ملعادلة االحنالل الطبيعي كما مت توضيحه يف الفصول السابقة كوهنااملعادلة يليه 

t
a

aaR
a

aRIetq

q
dt

dq

)()(

)(

λλ

λλ

+−=

+−=
 

  : سيكونفأنه  bأما بالنسبة اىل املعدل يف املقصورة 

bbRaa
b qqb

dt
dq )( λλλ +−=  

  : من مادة مشعة كما يليأكثر للحلول السابقة ملعادالت االحنالل عندما يكون لدينا اًواحلل للمعادلة سيكون مشاب
)()( )()( tt

ab

a
b

bRaR eeIbtq λλλλ
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λ +−+− −
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=  

يساوي تكامل النشاطية اإلشعاعية يف الزمن، أالن إذا قمنا بتعويU           Ȑيف البداية كنا قد ذكرنا بان عدد االنبعاثات       
  : يف معادلة التكامل كما يليb ويف a يف tq)( قيمة النشاطية اإلشعاعية
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  :bو املعادلة الثانية ل 
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 األعضاء املختلفة ومن خالل معرفتنا هبـذا        وهذه املعادالت تعرب بصراحة عن عدد االنبعاثات اليت حتدث يف           
 أو حسـب مـا   أكثـر  سنة أو 50العدد ميكننا احتساب اجلرعة الفعالة املودعة يف العضو بزمن تراكمي يصل اىل          

  .تتطلبه املسالة املراد معاجلتها
  :مثال
عمـر   و  يـوم  0.43 اإلشعاعي هلا يساوي     عمر النصف باستخدام ƴوذج من مقصورتني لوصف مادة مشعة          
 يوم ومعدل االنتقال للمواد املشعة من املقصـورة         0.25يبلغ  ) املقصورة األوىل (  احليوي يف سوائل اجلسم      النصف

املقصـورة  ( سنة ووزن العضـو      9.8 احليوي يف هذه املقصورة      عمر النصف  حيث   b=22.0 األوىل اىل الثانية  
  .غم144) الثانية

 سنة من دخول    50 من املقصورة األوىل والثانية واجلرعة املودعة الفعالة التراكمية ملدة           احسب عدد االنبعاثات لكل   
   فولت؟ إلكترون  مليون 0.255بيكرل واحد من املادة املشعة علما بان متوسط طاقة جسيمات بيتا تساوي 

  : احلل
  :جلسم كما يليأوال سنقوم بإجياد قيمة ثابت االحنالل اإلشعاعي و ثوابت التخلص احليوي من ا
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ثانيا جيب توحيد الزمن املستخدم ومبا انه مت إجياد الثوابت باعتبار اليوم كوحدة الزمن فان بقية العوامـل والقـيم                    
 سنة جيب أن حتسب باأليام والنشاط اإلشعاعي الذي يقاس بوحدة           50املتعلقة بالزمن جيب أن تكون باليوم، فمدة        

  : تكون بتعبري اليوم، وحسب ما هو مبني أدناهأن بيكريل جيب

141
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106.8sec/86400sec11
108.136550

−− ×=×==
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daydayBqI
dayT  

  :مث نقوم باحتساب عدد االنبعاثات يف املقصورة األوىل كما يلي
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  :ويف املقصورة الثانية كما يلي حيث يتم جتاهل ثابت التخلص احليوي لصغره مقارنة مع ثابت االحنالل اإلشعاعي
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 يكـون   أن يف املقصورة األوىل واملفترض فيه       SEEأما أالن حلساب قيمة اجلرعة املودعة الفعالة نقوم أوال حبساب           
 يف  SEEكغم كون املقصورة األوىل هي سوائل اجلسـم ومـن مث حنسـب              70 والذي وزنة    WB كافة اجلسم 

  :غم كما يلي144 ه فقط والذي وزنb العضو أناملقصورة الثانية على اعتبار 
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  : ستحسب كما يليbواجلرعة للعضو 
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 ستكون هذه اجلرعة اليت مت احتساهبا هلذا العضو مضافا إلية           b  يف  اجلرعة التراكمية املودعة   أنهنا جيدر اإلشارة اىل     
هو جزء من كامل اجلسم ونظرا لصغر هذه القيمة بالنسبة لقيمة        b كون العضو    ،أيضا اجلرعة املودعة لكامل اجلسم    
  .اجلرعة يف العضو نستطيع جتاهلها
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  :مثال
  ومن املعروف عن هذا العنصر ترسبه        kBq1نشاطها اإلشعاعي   يساوي  و دخلت اجلسم    Pu239كمية من     

 عند االنتقال من مقصورة سوائل اجلسم وترسـبه يف          0.45 غم ومبعامل يساوي     120يف العظم حيث يبلغ وزنة      
 مناصفة، فما هو bone cortical-CB  وقشرة العظم TBالعظم حيث تتوزع هذه الكمية بني حجرات العظم 

 إذا علمت بان معامل االمتصـاص       surface Bone-BS مقدار اجلرعة الناجتة عن هذا األخذ على سطح العظم        
طاقة جسيم ألفا تسـاوي     (  لكل منهما    0.25عظم هو    وسطح ال  CB وسطح العظم و     TBجلسيمات ألفا بني    

  ؟) فولت إلكترون  مليون 5.1
  :احلل

مبا أن املادة املشعة سوف تترسب يف حجرات العظم وقشرة العظم فانه سيكون كل منهما مصدرا لإلشعاع                   
 لكل منـهما    0.25ومبا أن املطلوب هو جرعة سطح العظم فانه سيكون اهلدف لكال املصدرين وقيمة هذا املعامل                

 بالتايل فان كل منهما 0.5ومبا أن الكمية ستتوزع بالتساوي على املصدرين فان معامل االنتقال لكل منهما تساوي 
25.05.0 سيساهم بقيمة   من املادة الداخلة للجسـم  0.45 وكذلك مبا أن قيمة معامل االنتقال للمادة يساوي      ×

  : بيكرل ومن هنا فان مقدار اجلرعة سيكون×45.01000يكون فان مقدار املادة يف العظم س

[ ]
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 كالمها يساهم يف    أناحليوي أو البيولوجي حيث     عمر النصف   اإلشعاعي و عمر النصف   لقد متت اإلشارة اىل       
الفعال للمادة املشعة   عمر النصف   ما بواسطة   التخلص من املادة املشعة من اجلسم أو فنائها منة لذا ميكن التعبري عنه            

  :والذي يشمل العمر الفيزيائي والبيولوجي وميكن التعبري عنة رياضيا كما يلي
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BR
EFF TT

TTT
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=  

 بعد عملية التطور الكبري الذي حدث يف        MIRD لقد مت تطوير تقنية احلسابات للجرعات الداخلية من قبل          
 وذلك لغايات احتساب اجلرعات الناجتة      SPECT  و PET التصوير والكشف اإلشعاعي باكتشاف تقنية    تقنية  

عن التشخيص والعالج بالنظائر املشعة الطبية للمرضى وهلذه الغاية فقد أصدرت بالتعاون مع اآلخرين معلومـات                
اعي ملعظم النظائر لغايات حساب وتقدير اجلرعات اإلشعاعية الناجتـة عنـها            كاملة عن االحنالل واالنبعاث اإلشع    
 للفوتونات ملختلف الطاقات واملفترض توزيعها املنتظم ضمن شكل كروي          ϕ باإلضافة اىل قيم معامل االمتصاص    

 مت إجيادها باستخدام حسابات مونيت      أو أسطواين أو بيضوي لغايات متثيل العضو املصدر قدر املستطاع وهذه القيم           
كارلو وقد مت نشر هذه القيم يف ملحق جملة الطب النووي ومن هذه القيم متوسط الطاقة املنبعث لكل وحدة نشاط                    

الطاقة  واليت متثل حصيلة عدد النواتج اإلشعاعية يف االنبعاث الواحد للنواة يف متوسط              ∆إشعاعي واليت تدعى دلتا     
  : حيث تساوي′D هلذه االنبعاثات من خالل معدل اجلرعة

iim
AsGyD

EENsBqkgGy
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),(  املمتصة يف العضو املستهدف تساوي تكامل معدل اجلرعة يف الفتـرة الزمنيـة             ةومبا أن اجلرعة التراكمي    21 tt 
  :ا يليوكذلك النشاطية اإلشعاعية التراكمية كم
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 النشاط اإلشعاعي التراكمي يف الفترة الزمنية احملددة ومبا أن النشاط اإلشعاعي يف اجلسم يعتمد على                ~A حيث أن   
  ).4(الفعال هلما حسب النموذج بالشكل عمر النصف البيولوجي أي عمر النصف اإلشعاعي وعمر النصف 
  : هو معامل االمتصاص النوعي حيث أنφتبارنا أن ويف حال اع

m
ϕφ =  

 ميكن استخدامها للهدف كحجم أو      فأنه  ومبا أن هذه القيمة تعرب حƓ عن اهلدف الصغري كما اهلدف الكبري               
رعة عوضا عن معامل االمتصـاص      سطح أو حƓ نقطة صغرية فان هذا التعبري ميكن تعويضه حلساب قيمة معدل اجل             

  :نفسه وبالتايل حساب متوسط اجلرعة املمتصة كما يلي
φ∆= AD ~  

  
  ƴوذج دخول مادة مشعة اىل مقصورة أحادية): 4(الشكل 

  والية التخلص منها فيزيائيا وبيولوجيا
حجم ،  (ام ألي منطقة أو عضو مستهدف وبأي شكل هندسي          هذه العالقة ميكن استخدامها بشكل عام وت        

 لسـنة   32 رقـم    ICRU كما ورد يف تقرير اهليئة الدولية للوحدات واملقاييس اإلشعاعية        )سطح ، خط ، نقطة    
يـث   ميكن تبسيط هذه املعادلـة حب ني ثابتين مصدر اإلشعاع وزن املنطقة املستهدفة مقدار     ونويف حالة ك  . 1979

وقيمة النشاط  . φ ومقدار تغري معامل االمتصاص النوعي     ~Aيصبح التعبري عنها مبقدار النشاط اإلشعاعي التراكمي        
اإلشعاعي التراكمي ميكن صياغته رياضيا كما هو مبني يف املعادالت التالية كوهنا تعتمد على قيمة ثابت االحنـالل                  

  :شعاعي والبيولوجياإل
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 تكون ثابتة بالنسبة للعضو املصدر والعضو اهلدف فقد مت وضعها من قبل اهليئـة               ϕm,,∆ وحيث أن قيمة كل من    
ف وهذه القيمة   لكل مادة مشعة ولكل عضو مصدر أو عضو مستهد         Sبقيم ثابتة ضمن جداول وقد دعيت بقيمة      

  : هو مبنياميكن تعويضها الحتساب قيمة اجلرعة الفعالة التراكمية كم

SAD

rrSArD
h

hkhk

~
)(~)(

=

←= ∑  

من املعادلة أعاله ميكننا القول بان النشاط اإلشعاعي التراكمي يساوي النشاط اإلشعاعي للمادة عنـد دخوهلـا يف                  
 فان قيمة اجلرعـة     τجلسم وإذا افترضنا بان هذا الزمن       الزمن الذي تكون فيه داخل اجلسم أي زمن البقاء داخل ا          

 أي انه باإلمكان    Sستكون هي عبارة عن النشاط اإلشعاعي االبتدائي يف زمن البقاء للمادة املشعة باجلسم يف قيمة                
  :صياغته يف املعادلة التالية

SAD )( 0 τ×=  
نا يتضح بان معرفة مدة بقاء املادة يف اجلسم يساعدنا يف تقدير اجلرعة يف اجلسم الناجتة عن املادة املشعة مـن            ومن ه 

 يف تقدير اجلرعات اإلشعاعية الناجتة عـن  مهمخالل معرفة النشاط االبتدائي هلا عند الدخول اىل اجلسم وهذا األمر      
  لغايات التشخيص فـان      Tcm99 سبيل املثال عند إعطاء مادة    األخذ للمواد املشعة لغايات التشخيص الطƑ فعلى        

 ساعات وبالتايل فان زمن البقاء للمـادة ميكـن اعتمـاده            3من املادة لن يكون يف اجلسم خالل        %  95حوايل  
ط لزمن البقاء كمتوسط لزمن البقاء حيث انه من الصعب اخذ نسبة بقاء املادة على فترات زمنية قصرية ولكن املتوس

  .سيكون كايف كون أن مصطلح زمن البقاء للمادة من الصعب تفسريه بدقة
 هي معادالت عامة ميكـن اسـتخدامه        MIRD أن معادالت حساب اجلرعة اإلشعاعية التراكمية بواسطة        

شعة يف العضو املصـدر والعضـو   حلساب متوسط اجلرعة املمتصة يف العضو وعلى افتراض أن عملية توزيع املادة امل       
املستهدف تتم بشكل منتظم فانه باإلمكان توșيفها لغايات حسابات اجلرعات اإلشعاعية من مستوى نقطة باجلسم               

  .اىل كامل اجلسم
 يف حاالت استخدام النظائر املشعة لɊغراض الطبية يف عملية التشخيص الطƑ ويف هذه احلالـة ميكـن                  أما  

  ،  وبالتايل فان اجلرعة اإلشعاعية ميكن احتساهبا لكامل العضو         ، يع املنتظم للمادة املشعة يف العضو     التسليم مببدأ التوز  
ويف هذه احلالة فـان     ،   فان املطلوب هو جرعة إشعاعية قاتلة للخلية السرطانية           ، ولكن يف حالة العالج اإلشعاعي    

لية نفسها أو حƓ اجلزء املهم منها وهو نـواة           حيث أن دقة القياس جيب أن تبلغ مستوى اƪ         أكثراألمر يتطلب دقة    
 املادة املشـعة  ألخذ قابلية ونشاطا أكثر وحيث أن األحباث العديدة أșهرت بان اƪاليا السرطانية .اƪلية لغاية قتلها 

ة هنـاك   وبالتايل فان هذا يؤدي اىل تركز املادة املشعة يف منطقة الورم السرطاين وتكون اجلرع             ،  واحتوائها يف اƪلية    
 من بقية العضو وهذا يقودنا اىل اعتبار أن اجلرعة اإلشعاعية يف اƪاليا السرطانية ستكون عمليا اكرب من                  أكثرمركزة  

اجلرعة يف العضو ككل إذا مت تقديرها بالطريقة العامة ولكن الطريقة العامة حلساب اجلرعة اإلشعاعية تبقى تـؤدي                  
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  ، شعاعية وقياس اجلرعات اإلشعاعية حƓ يف حاالت التشخيص اإلشعاعي        الغرض املطلوب منها ألغراض الوقاية اإل     
هذا باإلضـافة اىل انـه يف حالـة         ،  حيث أنة بالوقاية اإلشعاعية نكون معنيني جبرعة العضو وبالتايل كامل اجلسم            

تمييـز بـني     ومبستوى اقل من القدرة على ال       ، التشخيص تكون قدرة إجلاما كامريا املستخدمة على التميز حمدودة        
  .اƪاليا على مستوى كل خلية ومن هنا تأتى كفاية هذه الطريقة للحساب والتقدير

 ȧطر ȃيةوقياȲǹرعات الداƨقدير اǩ:  
 تتم أما بطريقـة القيـاس       ،تقدير اجلرعات قييم وتقدير مقدار األخذ الداخلي و     أن عملية املراقبة والقياس لت      

 ى وتـدع ،TBS-Total body scanملسح اإلشعاعي لكامل اجلسم املباشر للمواد املشعة يف اجلسم بواسطة ا
 ى اإلنسـان وتـدع  إخراج جسم أو بطريقة قياس عينات من ،(In vivo) القياس يف اجلسم احلي الطريقة،هذه 

 أو من خالل قياس املواد املشعة يف اجلو وتقدير مقدار األخذ حسـب  ،(In vitro)بالقياس خارج اجلسم احلي 
 عن طريقة   اد املشعة يف اجلو، لذا سنتحدث     وقد سبق وان حتدثنا عن طرق قياس ومراقبة تركيز املو         . معدالت التنفس 

 وهذه الطريقة قدميـة جـدا حيـث         ،قياس املواد املشعة يف اجلسم أو العضو من خالل تقنية املسح الكامل للجسم            
  .عن املواد املشعة داخل اجلسمتستعمل عدة أنواع من أجهزة القياس اإلشعاعي والنشاطية اإلشعاعية للكشف 

أن عملية القياس داخل اجلسم احلي مشابه من حيث املبدأ لغريها من القياسات اإلشعاعية سواء كانت متعلقة        
  ال  حيـث  ، األوىل هي طريقة القياس املطلقـة      ،لقياس أو املعايرة  لطريقتني  ب يتم وهذا األمر    ،بقياس حتليلي أو كمي   

 كـون د من املعايرة     ولكن قد يستعمل لعملية التأك     ،يرةر مشع معياري لعملية املعا     وجود مصد  يكون من الضرورة  
 ومن مث يتم أجراء تصحيح له حسب العوامل املتعلقة بكفاءة الكاشف والوضع اهلندسي وغريهـا                 أوالً، القياس يتم 

  :للقياسات غري املعلومة حسب ما يلي
KCA UnknownUnknown /=  

تم ت حيث ، ضروريااإلنسان  جلسم ويف هذه الطريقة يصبح وجود بديل ومهي   ،ةلطريقة التقريبي  والطريقة الثانية هي ا   
  :لقياس يف اجلسم البديل املعلوم مع القياس يف اجلسم غري املعلوم كما يليلمقارنة عملية 

known

Unknown
knownUnknown C

CAA =  

Unknownknownحيث أن    AA  املـراد   اجملهول  اإلشعاعي  املعلوم وللمصدر   هي النشاط اإلشعاعي للمصدر املعياري     ,
Unknownknownقياسه، و    CC ومن هنا نرى   .  على التوايل    هي معدل العد يف املصدر املعلوم ويف املصدر غري املعلوم           ,

  .جلسملكامل اضرورة وأمهية وجود املصدر املعياري للقياس سواء كان بديل ومهي لɊعضاء أو 
 حيـث   ،إلنسان ميكن تصنيفها ضمن فئتني    جلسم ا سم احلي واستعمال البديل الومهي       اجل أن عملية القياس يف     

تعمد األوىل اعتماد مباشر على الوضع اهلندسي للقياس والوضع اهلندسي للمعايرة حبيث يكـون وضـع القيـاس                  
 لعملية الكشف   أفضلقابلية   وهذا يوفر ميزات حسنة مثل الكفاءة العالية للقياس و         ،اهلندسي ưاثل متاما لوضع املعايرة    

 يف حالة التعامل مع فوتونات      بديل عنها هذه الطريقة ال    و . مساحة اصغر   النظام حيتاج اىل   اىل إن  باإلضافة   ،والقياس
من سيئات هذه الطريقة هـو احلاجـة        و. كفاءة الكاشف  تزيد من     هذه الطريقة  وذلك لكون ذات طاقة منخفضة    

أما الفئة الثانية من القيـاس والـيت ال         . اس وهذا األمر يتطلب جهد وزمن إضايف      الدائمة للمعايرة قبل أي عملية قي     
 أو  ،حيث ميكن القياس بوضعية الشكل القوسـي للجسـم         اهلندسي للكاشف ومصدر املعايرة      تعتمد على الوضع  

 وقـد   . ولكنها أسرع  ،ن القياسات اقل دقة   و ويف هذه احلالة ميكن أن تك      ،)5( يف الشكل     هو موضح   كما ،الطويل
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 احلوادث النووية واإلشعاعية مثل حادث جوانيا يف الربازيل وحيث متتـاز            بعȐ يف    للقياس استخدمت هذه الطرق  
  . هذه الطريقة ببساطتها يف عملية املعايرة حبيث ميكن استخدام مصدر بسيط للمعايرة

 .قة وكفاءة القيـاس    د  من حيث  يف عملية القياس يف اجلسم احلي     يلعب نوع الكاشف اإلشعاعي دورا مهما         
كما  ، لعملية القياس   الصوديوم وكاشف اجلرمانيوم عايل النقاوة وغريها من الكواشف        دميكن استخدام بلورة يودي   و

 باإلضافة اىل الدقـة يف قيـاس        ، القياس  دقة دورا مهما يف  يلعب الشكل اهلندسي للكاشف ومساحة سطحه وƧكة        
 لتحديد مقدار اƪلفية اإلشعاعية هي قيـاس         املتبعة الطرقبان إحدى    كراجلدير بالذ  من   .اƪلفية الطبيعية لإلشعاع  

 شخص ưن مل يتعرضوا لعملية اخذ إشعاعي أو تلوث إشعاعي ويتم قياس املعـدل               30عدد من األشخاص حبدود     
ار كما يوجد العديد من الطرق األخرى لتحديد مقد       . هلؤالء ويستخدم كمرجع يف حتديد اƪلفية الطبيعية لإلشعاع       

  .)25(اƪلفية الطبيعية لإلشعاع مت التطرق هلا يف العديد من النشرات واملراجع 

 

  . اهلندسية احملتملة لعملية القياس املباشر يف اجلسم احليعاألوضا: )5 (الشكل
 إخـراج  أي قياس ومراقبة مقدار املواد املشعة يف         ،أما الطريقة الثانية للقياس هي القياس خارج اجلسم احلي          
 وهذه الطريقة تستخدم عندما تكون طريقـة القيـاس          ،م اإلنسان مثل البول والغائط أو عينات الدم واملخاط        جس

 وبالتايل فان احلـل     ، أو يف حالة إننا حنتاج اىل مزيد من الدقة والتحقق          ،املباشر يف اجلسم غري فعالة أو حمدودة الدقة       
  :لقياسات تتم باستخدام التقنيات التالية وهذه ا،لبول والغائطا لقياس عينات ءاألمثل هو اللجو
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  .حتليل طيف جسيمات ألفا أو أشعة جاما .1
  .لوميضي أو قياسات جسيمات بيتااطريقة العد  .2
  .القياسات بواسطة التنشيط النيتروين .3
  .لكتليارات اجلسيمات إن بواسطة املطياف حتليل مسا .4

 باإلضافة اىل أن تكـون      ،من طرق التحليل السابقة   أياً   اختيار   عندمقدار من احلساسية والدقة العالية      حتقيق  جيب  و 
  .تكلفة مناسبةذات 

 فقـط  ،بالطريقة املناسبة لعملية القياس   ها   ومن مث حتضري   ،ع العينات مجتيار و أن طريقة القياس تبدأ بعملية اخ       
تبقي عملية وطريقة   ولكن  .  جتفيف أو حرق   أو فصل   ة أو عملي  ، وفيزيائية قبل القياس   ة كيميائي ه معاجل  العينة تتطلب

 حيث يوجد لكل طريقة حـد  ، LLD- Lower Limit Detectionالقياس مرتبطة باحلد األدىن للقياس 
 فإذا كانت املادة املشعة يف العينة اقل من هذا احلد جيب البحث عـن طريقـة أدق                  ،أدىن من القدرة على الكشف    
  .وميكن أن تكون مكلفة أكثر

لطرق املتبعة بالتحليل يف هذا الفصل حيث أن كل مادة وطريقة هلا العديـد     انه من الصعوبة جدا حصر كل ا        
 يتم فصل الغاز     يف البول  H3 من اƪطوات والتفاصيل ưا جيعل احلصر صعب جدا فعلى سبيل املثال لقياس التريتيوم            

 يـتم   14- إما بالنسبة للكربـون ، لقياس جسيمات بيتاGMشبيه ي يف أنبوب همتريراحملتوي على التريتيوم ويتم 
 أما البلوتونيوم واليورانيوم فأهنا تقاس بواسطة مطياف ألفا أو املطياف           ،استخدام سائل وميضي لقياس جسيمات بيتا     

  .)135( اإلشعاعي األثر أو طريقة حتليل لكتليا
ɄȲǹالدا ǫوȲت التɍية يف حاǤات الطǒاإلجرا:  

  والبيئة مـع   لإلنسانرض إشعاعي خارجي وتلوث إشعاعي       تع تؤدي بالعادة اىل   اإلشعاعية والنووية    احلوادث  
وهذه احلوادث تشمل حوادث النقل للمواد      .  تؤدي اىل جرعات إشعاعية داخلية      اخذ إشعاعي للمواد املشعة    عملية

لصناعية مبا فيها حوادث حمطـات الطاقـة         اليت تتعامل باملواد املشعة واحلوادث ا      هاملشعة واحلوادث الطبية واملخربي   
 على هذه احلوادث عملية انتشار مادة السيزيوم املشع من جهاز معاجلة إشعاعية             ومثال. النووية واملفاعالت النووية  

 للمواد املشـعة    اخذ باإلضافة اىل عمليات     ، أدي اىل تلوث املنطقة واألشخاص هناك      ،مهجور يف جوانيا يف الربازيل    
  . باإلضافة اىل العديد من احلوادث النووية واإلشعاعية، النوويلتشرنوبي وكذلك حادث ،احلادث هلذا نتيجة

 لɊشخاص املتعرضني هلذه احلوادث والتقليل من تبعاهتا الالحقة من أهـم            ةاإلشعاعيأن عملية تقليل اجلرعة       
قدار امتصاص اجلسم هلذه املواد وتقليـل   بتقليل م هذا االمر  يتم و  اإلشعاعية، األهداف لعمليات املعاجلة يف احلوادث    

وهذا األمـر   . مقدار ترسبها يف اجلسم وحتفيز اجلسم على التخلص من هذه املواد املشعة و إخراجها خارج اجلسم               
 أو بعد احلادث أو التعرض اإلشعاعي وهذه املعاجلة تتحدد          ،ميكن أن يتم وحيقق أهدافه إذا متت املعاجلة مباشرة أثناء         

وع املادة املشعة وطريقة األخذ للمادة املشعة باإلضافة اىل التركيب الكيماوي واحلالة الفيزيائية للمـادة               بناء على ن  
  .املشعة

 وذلك لعـدم    ، بشكل مستقل عن كونه حادث إشعاعي       بالعادة يف حالة احلوادث اإلشعاعية تتم االستجابة       
وبـاألخص   بشكل مسبق يف اغلب االحيـان،       عيةتوفر األماكن اƪاصة واملعدة خصيصا الستقبال احلوادث اإلشعا       

  وحƓ يف  ،عندما يتعلق األمر بالتلوث الداخلي كون احلادث بشكل عام ال ميكن معرفة زمان ومكان حدوثه مسبقا               
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 وجود مستشفيات وعيادات طبية معدة لغاية استقبال احلوادث اإلشعاعية وحوادث التلوث اإلشعاعي تكـون               حالة
  . كانيات حمدودة وضمن إم العددحمدودة
بالعموم فان أهم ما ميكن تقدميه لɊشخاص املصابني يف حالة اإلسعاف املبدئي سواء يف مركز متخصص أو                   

  الطƑ  اƪطر ة والدورة الدموية للمصاب و إزال     تنفسال هو إدامة عملية     ،غري متخصص للحوادث النووية واإلشعاعية    
 ، أو التخلص من التلوث اإلشعاعي لتقليل مقدار التعرض اإلشعاعي،عنه ومن مث حتريره من مكان التعرض اإلشعاعي     

 وتنظيف جماري التنفس    ، وإزالة املالبس واألدوات امللوثة عن جسم املريȐ وتنظيفه        ،وذلك بتنظيف اجلروح امللوثة   
واقم الطبية   متاح لتقليل مقدار التعرض اإلشعاعي والتلوث مع التأكد من احملافظة على سالمة الط             ووأجراء كل ما ه   
والتواجد يف املنـاطق    ا وضمان عدم تعرضهم للتلوث      ،جباهتماو وعدم تعريضهم للخطر أثناء تأدية       ،وطاقم املساعدة 

 على أن يكون هذا التواجد ضمن احلدود املسموح هبا للتعرض           ،ذات اƪطورة اإلشعاعية العالية بدون مربر منطقي      
م من التعرض اإلشعاعي والتلوث اإلشعاعي حتت إشراف متخصصني يف           وتوفري أدوات الوقاية احلماية هل     ،اإلشعاعي

  وهؤالء يقع على عاتقهم تزويد اجلهة املستقبلة لإلصابات باملعلومات         ،ةاإلشعاعيوالطبية أو الوقاية    االفيزياء الصحية   
  .ةاملتعلقة باحلادث واملواد املشع

ود وحدات خاصة هلذه الغايـة جمهـزة بكافـة          أن عملية معاجلة احلوادث النووية واإلشعاعية يتطلب ووج         
 الستقبال هذه احلاالت وان تتوفر فيها إمكانيات إزالة التلوث اƪارجي والتقليل من مقـدار التلـوث                 ،التجهيزات

 وهذا األمر يتم باحملافظة على احلد األدىن من املعدات واألجهزة الالزمة لعملية             ،الداخلي بالوسائل الفيزيائية والطبية   
مع تغطية األجزاء األخرى من غرفة املعاجلة مبا يضمن سهولة التخلص من األشياء اليت ميكـن أن تتلـوث                    عاجلةامل

 وضمان جتميع السوائل الناجتة عن عملية تنظيف اجلروح امللوثة          ، وذلك باستعمال األغطية البالستيكية    ،باملواد املشعة 
 األشـخاص   ري مع ضرورة تـوف    ،ص منها بعد االستعمال   أدوات ميكن التخل  يف مكان حمدد، واستخدام     واألدوات  

مـن  و ،ضمن خطط وإجراءات واضحة للمعاجلة األولية وإزالة التلوث       ذلك   و ،املؤهلني للمعاجلة والوقاية اإلشعاعية   
  .مث متابعة العالج الالزم

املسحات اخذ  من ضمن اإلجراءات املطلوبة يف احلوادث اإلشعاعية هي عملية قياس ومراقبة مناطق التلوث و               
مـن  ي والـداخل ا ملعرفة مدى تعرضهم للتلوث اƪارجي  ،  صشخالɊ و  امللوثة أو املشتبه بتلوثها     للمناطق ةاإلشعاعي

يف حال االشتباه بعملية التلوث الداخلي جيـب        إما   . حƓ بعد احلادث   ، برامج مراقبة  اضمن هذ يت وقد   .ملواد املشعة ا
التخلص مـن املـواد     من تبعات التعرض اإلشعاعي و    لتخفيف قدر اإلمكان     وذلك ل  ،اختاذ القرار املناسب للمعاجلة   

 وهذا األمر قد يتطلب معاجلة فيزيائية وطبية تساعد على التخلص من املـواد              .دخلت اجلسم  قد اليت تكون املشعة  
ل طرق  املشعة وطردها خارج اجلسم قبل أن يتم امتصاصها وترسبها يف اجلسم ومراقبة مستواها يف اجلسم من خال                

 وضمن ساعات معدودة بعد عمليـة       ، جيب إجراء العالج الطƑ مباشرة     عموموبال . قياس العينات  أوالقياس املباشر   
  .التلوث أو التعرض اإلشعاعي

  مثل عمـل ، هو تقليل مقدار األخذ للمواد املشعة      املهمة يف عملية العالج من التلوث اإلشعاعي،      األمور  من     
 15 مواد مثل كربيتـات املغنيسـيوم بتركيـز          اعطاء و ،ة وعمليات املعاجلة التنفسية   غسل األنف واحللق واحلنجر   

 وكذلك استخدام   ،تقليل وقت بقاء املواد املشعة يف األمعاء الغليظة والتسريع بالتخلص منها          لملم من املاء     100/غم
اليوم والربيـديوم  عة مثل الث التقليل من بقاء وترسب املواد املشاليت تؤدي اىل Prussian Blueالصبغة الزرقاء 

  . والسيزيوم 
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التقليل من املواد املشعة من خالل تنظيف اجلروح املفتوحة باملاء وضـمان عـدم تلوثهـا                من املمكن أيضا      
 كما ميكن أيضا عمل إغالق لبعȐ األعضاء لعناصر معينة          ، انتقال املواد املشعة من خالهلا      منع أو التقليل من    وبالتايل

 البوتاسيوم ưا يؤدي اىل تركزه يف الغـدة         د ومثال ذلك إعطاء يودي    ،شباع فيها من املواد غري املشعة     بواسطة عمل إ  
 وكذلك ميكن استخدام عملية الغسل أو التخفيف يف تركيز          ،الدرقية وقطع الطريق على اليود املشع من التركز فيها        

 ختفيف لتركيز املواد املشعة باإلضافة      تتم عملية  حبيث    ،املواد املشعة بواسطة املاء أو بإضافة نفس العناصر غري املشعة         
 ومثال على ذلك استخدام الكالسيوم لتقليـل        ،اىل حدوث عملية إحالل للعناصر غري املشعة مكان العناصر املشعة         

  وقد تتم املعاجلة باستخدام املواد اليت تزيد من عمليـة التحـول       ،نشيوم املشع يف العظام   وعملية ترسب عنصر الستر   
ـ       ،املواد املشعة ها   زيادة اإلخراج من اجلسم ومن ضمن      الطبيعي ưا يؤدي اىل    ا أو   ومثال على ذلك كلوريـد االموني
تعمل على استئصال املعادن من اجلسم واليت  Chelating agents  واملركبات الكيماويةباستخدام بعȐ املواد

 اىل خارج   معها املواد غري العضوية واأليونات وحتملها       بطريقة التكليب أو التعليق حيث تقوم املواد العضوية بتجميع        
acidaacetictiamnepentdiethyleneDTPA  ومثال على ذلك استخدام ،اجلسم  لغايات التخلص من −−

غم يوميا وملـدة     1 حيث ميكن إعطاء مقدار      ،العناصر الثقيلة مثل البلوتونيوم واالمريسوم وما يقع وراء اليورانيوم        
لتساعد على التخلص من هذه املواد املشعة الثقيلة و إخراجها خارج اجلسـم مـع               Ʀس أيام متتابعة يف األسبوع      

وميكن كذلك  . مراعاة إعطاء مثل هذه املواد حتت األشراف واملراقبة الطبية لتجنب أي احتماالت للتأثريات اجلانبية             
ب عليها املواد املشعة الداخلـة  أجراء عمليات الغسل الرئوي واملعاجلة التنفسية لتنظيف األغشية املخاطية واليت تترس     

  .بواسطة التنفس
  :)34(وميكن تلخيص طرق املعاجلة حلاالت التلوث باملواد املشعة كما يلي

تـتم املعاجلـة باسـتخدام مـواد التعليـق أو           :األمرييسيوم والكلفورنيوم والسـريوم والبلوتونيـوم            -1
DTPACaZn تخدام اليت مت توضيحها سابقا باس     Chelatingالتكليب  واليت جيب اسـتخدامها     ,−

  .IV الوريديغم ملدة Ʀس أيام باحلقن 1بعد التعرض والتلوث مباشرة مبقدار 
 غم مبحلول مـائي  1 مبقدار Ferric Ferro cyanideميكن استخدام الصبغة الزرقاء :  السيزيوم -2

 .وم مرات بالي3عن طريق الفم ومبعدل 
 الفم مباشـرة     طريق  املستقر ويعطى عن   NaI  ويوديد الصوديوم  KI  الكالسيوم يستخدم يوديد : اليود -3

 يوم وميكن إعطاء هذه املواد للعامة يف حالـة التلـوث اإلشـعاعي يف               14-7 وملدة   ،بعد التعرض يوميا  
 . ملغم لɊطفال65 ملغم للكبار 130لى شكل أقراص جبرعة احلوادث الكبرية وهذه املواد تكون ع

 .بعد التعرض مباشرة Chelatingيتم إعطاء مواد : السريوم واللنثيوم -4
ملم لتقليل االمتصاص يف اجلهاز اهلضـمي       100يتم إعطاء هيدروكسيد األملنيوم مبعدل      : الفسفور املشع  -5

 .منظف غم من الفوسفات كعامل 1باإلضافة اىل 
قليل مقدار امتصـاص    تملم من سلفات املغنيسيوم وذلك ل      100/ ملغم 15يتم إعطاء مقدار    : الراديوم   -6

الراديوم يف اجلهاز اهلضمي علما بان هذه املعاجلة تصبح غري فعالة يف حال مت امتصـاص املـادة املشـعة                    
 .وترسبها يف العظم

ة للحموضة لقليل عملية االمتصـاص يف اجلهـاز    بإعطاء هيدروكسيد األملنيوم كمادة مضاد    : االسترنتيوم -7
  .  ملم100اهلضمي ومبقدار 
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  :ǩقدير اƪطر الناǰǩ عȸ اƨرعات الداȲǹية
من املعروف جيدا وجود العديد من املواد والنظائر املشعة حƓ يف الطعام الذي نأكله واملاء الـذي نشـربه                     

 ملـي   3.6من معدل جرعة إشعاعية مقدارها      %  65  واهلواء الذي نتنفسه حيث تبلغ مسامهة هذه النظائر حوايل        
ة اىل الطبيعيـة أيضـا      سيفرت سنويا كمعدل اجلرعة للعامة من خمتلف النشاطات الصناعية والطبية وغريها باإلضاف           

 حيث أن   1987 لسنة   93 رقم   ة يف الواليات املتحدة يف تقريره      اجمللس القومي للوقاية اإلشعاعي     ورد عن  حسب ما 
من الضروري للعاملني يف جمال     فأنه  ونظرا الرتفاع هذه النسبة     . من هذه املشاركة من غاز الرادون     % 55ما نسبته   

ولغايـة حتقيـق مبـدأ      . الفيزياء الصحية والوقاية اإلشعاعية اإلملام واملعرفة مبقدار اƪطورة الناجتة عن هذه املصادر           
ALARA        اجلرعة اإلشعاعية قدر املستطاع وامل Ȑباإلضافة اىل مبدأ تـبين      ،تبع يف الوقاية اإلشعاعية    وهو مبدأ ختفي 

 االستقراء لتقدير اƪطر    أثريات حتت العتبة بطريقة   العالقة غري اƪطية بني اجلرعة والتأثري احليوي لإلشعاع يف حالة الت          
  .  يف الوقاية اإلشعاعية اآلمنة احلدود أو املمكن حدوثه لتقدير،الناتج

لداخلي فان قضية اجلرعة الفعالة تعتمد مبدأ املوازنة والترجيح بـني اإلشـعاع             يف حالة التعرض اإلشعاعي ا      
 نتيجة حبـوث ودراسـات       كل منهما   حيث مت إجياد وتقدير    ،مبعامل النوعية والعامل املرجح للعضو مدار التعرض      

عـرض اإلشـعاعي     واليت وفرت معلومات هامة ومفيدة ألغراض تقدير املخاطر الناجتة عن الت           ،مستفيضة هبذا اجملال  
فمن النتائج املتعلقة باإلنسان من عمليات اخذ الراديوم وتنفس غاز الرادون           . سواء كان تعرض خارجي أو داخلي     

ة مـن    والتجارب واحلوادث النووية واجلرعات والعالج والتشخيص الطƑ يف اليود وغـري           ،يف املناجم شبة املغلقة   
 اللجنـة  من احلدود والقيم من قبـل        العديدمن األحيان إعادة النظر يف      يف كثري   االمر    تطلب ،النظائر الطبية وغريها  

وغريها من اهليئات العاملة يف هذا اجملال باعتماد مبدأ اجلرعة الفعالة اعتمادا علـى  ICRP الدولية للوقاية اإلشعاعية 
  .رىنوع اإلشعاع وكذلك العامل املرجح لɊعضاء األكثر حساسية واحتمالية للضرر من أعضاء أخ

 WLMنظرا للنسبة املرتفعة للجرعة الناجتة عن غاز الرادون فقد مت إدخال مصطلح مستوى العمل الشهري                  
 كمرجعية لتقدير اƪطورة الناجتة عن غاز الرادون بالنسبة للعاملني والعامة من النـاس الـذين                ،للعاملني يف املناجم  

 معامل التحويل بني النشـاط      ICRP  اللجنة الدولية  ت  وبالتايل فقد اقترح    ،يتعرضون له حƓ يف أماكن سكناهم     
وقد مت أيضا إدخال معامل العمر وفترة بقاء العناصر املشـعة         ،   WLM/ملي سيفرت    5اإلشعاعي واجلرعة حبدود    

 شخص من مليون شخص ميوتون بسـب        350وقد مت مالحظة بان     ،   ال   أميف اجلسم واجلنس وهل هم مدخنني       
  . شخص من مليون شخص بالنسبة للعامة250غاز الرادون بالنسبة للعاملني يف املناجم اإلصابة بالسرطان نتيجة 

 بيكرل يف املتر املكعـب      1000 ال تتجاوز نسبة الرادون يف اهلواء بالنسبة ملكان العمل           بانمت التوصية   يف النهاية    و
 ويف ماء الشرب أن ال      ،عبمتر مك / بيكريل 148 أما بالنسبة للمساكن فينصح بان ال تزيد عن          ،كمتوسط سنوي 

 200 بالنسبة لعنصر الراديوم املشع فانه مت تقدير نسبة اإلصابة بسرطان العظم حوايل              أما. لتر/ بيكريل 11تزيد عن   
 سنة ونسبة اإلصابة يف سـرطان الـرأس         11جري خالل   1000 لكل   8.8 و   ،جري. شخص 10000لكل      
 املشع فان نسـبة اإلصـابة       مالثوريولنسبة اىل عنصر     با أما ، سنوات 10 جرى خالل مدة     1000 لكل   8حوايل  

 10000 لكـل     اصـابة  60 و ، سنة 20جري خالل   .  شخص 10000 لكل   300بسرطان الكبد تبلغ حوايل     
 10جري خالل   .  شخص 10000 لكل   120 و   ،النسبة لسرطان Ƴاع العظم    ب  سنوات 5جري خالل   . شخص

  سنوات بالنسبة لسرطان اهليكل العظمي
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 ملـي   37ة لليورانيوم الطبيعي فقد بينت بعȐ الدراسات بان مقدار من األخذ الداخلي يبلـغ                بالنسب أما   
ال يشـكل   و ، األخذ الطبيعي هلذا العنصـر     ل وهو معد  ،جري ميكرو 0.1وم يعادل جرعة مقدارها     بيكريل يف الي  

 أمـا . جري . شخص من كل مليون شخص      1 حيث تبلغ نسبة اƪطورة      ، غرية من العناصر    يف خطورة كبرية كما  
نسـبة   مـن     ميجا بيكريل يزيد   5000-2000اƪطورة من اليود املشع والذي يستخدم ألغراض عالجية مبعدل          

 ميجا بيكريل لعالج النشاط الزائـد يف  400-200 بينما وجد بان جرعة ما بني  .سرطان ثانوي يف الدم   باإلصابة  
 كمـا بينـت   ،  نفسهاة بالسرطان حƓ يف الغدة الدرقيةالغدة الدرقية ال حتمل داللة حتمية على زيادة نسبة اإلصاب   

 ميجا بيكريل ألغراض تشخيصيه مل تثبت زيادة نسبة اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية             4الدراسات بان جرعة لغاية     
  .     جري.  شخص10000 حالة لكل 1وبشكل عام فان نسبة اإلصابة للعامة تبلغ حوايل 
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ȸامǮالفصل ال  
  قǤة لǹɈذ الداɄȲǹ لȲمواد املȞȊةبرامǰ الوقاية اإلȞȉاعية واملرا

 مثـل   ن وضع برنامج للوقاية اإلشعاعية للتعرض اإلشعاعي املهين أو التعرض يف بعȐ الظروف االستثنائية             ا  
ع والتلوث وكذلك   احلوادث النووية واإلشعاعية واليت تنطوي على خماطر كبرية من حيث تعرض األشخاص لإلشعا            

 الداخلي للمواد املشعة تقع على عاتق السلطات واملؤسسات املتعاملة          األخذ يف اجملال الطƑ أو البحثي نتيجة        أو البيئة
عدادها أو معاجلتها سواء يف دورة الوقود النووي        ايف هذا اجملال وتشمل املؤسسات املتعاملة بفصل النظائر املشعة و           

ة لɊغراض الطبية والبحثية واملستخدمني هلذه املواد يف اجملال الطـƑ والبحثـي والزراعـي و                أو حتضري املواد املشع   
  . الداخلي للمواد املشعةاألخذ احتمالية للتعرض اإلشعاعي الناتج عن االصناعي وغريه من اجملاالت اليت توجد فيه

مثل الوكالة الدوليـة للطاقـة      ،   دات الدولية والعلمية بعȐ التوصيات واإلرشا     اهليئاتưا سبق فقد أعدت       
 بعȐ املعايري والتوصيات بالتعاون مع العديد من املؤسسات البحثيـة هلـذه             ةالذرية واهليئة الدولية للوقاية اإلشعاعي    

 لتقدير قيمة هذا التعرض اإلشعاعي وضمان عدم جتاوزه احلـدود            ، الربامج والسبل املثلى لتطبيقها وضمان جودهتا     
 لغايات الوصول للوضع األمثل يف الوقايـة اإلشـعاعية           يف العديد من دول العامل     ب ما هو متبع   حسو،  املوصى هبا   

  .وƥاية العاملني واجلمهور واملرضى من خماطر اإلشعاع املؤين
ȨقǶاعية ومستويات التȞȉرعات اإلƨحدود ا:  

عتمدة للجرعـات اإلشـعاعية      احلدود املقبولة وامل    أن يوضح  كل برنامج للوقاية اإلشعاعية جيب    ،  يف العادة     
 20الناجتة عن كافة التعرضات اإلشعاعية، فبالنسبة للعاملني جيب عدم جتاوز حدود اجلرعة املوصى هبا دوليا وهي                 

 ملي  50 كل جرعة مفردة     ز ملي سيفرت ƪمس سنوات متتالية على أن ال تتجاو         100ملي سيفرت يف السنة أو      
رضات اإلشعاعية سواء كانت ناجتة عن تعرض إشعاعي خارجي أو نتيجـة            سيفرت يف السنة الواحدة من كافة التع      

 وضع وتصميم واعتماد برنامج     Ǔلية وبناء على هذه القيمة تتم        ، فة وحمددة ومن مصادر معر  اخذ داخلي ملواد مشعة     
وهـذه  ILويف بعȐ احلاالت فانه يصبح من الضرورة بشكل ما وضـع مسـتويات للتحقـق              . اإلشعاعيةالوقاية  

 للجرعـة  املسـموح هبـا  املستويات يف حال رصدها ضمن برنامج املراقبة واستمرارها قد يؤدي اىل جتاوز احلدود             
 الالزمة والناسبة لتصحيح الوضع القائم لضمان عدم جتاوز حـدود           اإلجراءات يصبح من الضروري اختاذ      اإلشعاعية

 االعتياديـة خـالل      القراءات وقتف مالحظة قراءات    حالةاختاذه يف    حقق جيب  املستوى من الت   ااجلرعة السنوية وهذ  
عملية املراقبة سواء بطريقة القياس املباشر أو قياس العينات املأخوذة من العاملني وهذا املستوى ميكن حتديده من عدة        

 فان مستوى التحقق    AIL السنوي   األخذعوامل متعلقة بدورية القياس أو فحص العينة ويف حالة حتديد قيمة حد             
  : ميكن إجياده كما يليTيف عملية املراقبة الدورية يف الزمن

36510
3 TALIIL ××=  
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  وهو مستوى  ه دقة من  وأكثر اقل قيمة     وهو مستوى  Ǔخرستوى   مب  يسبق بالعادة    أنوهذا املستوى من التحقق جيب      
  : وهذا املستوى ميكن إجياده كما يليRLالتوثيق و التقرير 

36510
1 TALIIL ××=  

 ǯǽتمدةاملالنماȞةȞȊمواد املȲل ǯراǹنتقال و اإلɍذ واǹɈل :  
 من الضروري   فانه الداخلي   األخذيف عملية وضع برنامج الوقاية اإلشعاعية لتقدير اجلرعات الناجتة عن عملية              

ذج واآللية اليت تدخل فيها املادة املشعة ومن مث كيفية انتقاهلا خالل اجلسـم واسـتقرارها أو                 اعتماد ومعرفة النمو  
ا اعتماد وحـدات ثانويـة       ليتم من بعده   هر الصحيح أو األقرب للدقة من غري      إخراجها من اجلسم ليتسىن لنا التقدي     

ركيز املواد املشعة باهلواء وبالتايل احلكم  السنوي وقيمة تاألخذ مت التطرق هلا يف الفصل السابق مثل حد      أخري كاليت 
  . جتاوز احلدود املسموح هبا فيهعلى مناسبة șروف العمل والتعرض لعدم الوصول حلد يتم

Ʉاز التنفسȾƨا ǯǽوƴ:   
 للمواد املشعة باإلضافة اىل اجللـد  األخذمها الطريق الرئيسي يف عملية يعترب اجلهاز التنفسي واجلهاز اهلضمي       

 ال يوجد ƴوذج معتمد لدخول املواد عن طريق اجللد خالل عملية التلوث بينما يوجـد ƴـوذج                  اآلناية  ولكن لغ 
 ال بد لنا من     لذا .نتقال املواد املشعة وترسبها يف العظام     التنفسي واجلهاز اهلضمي وƴوذج ال    لɈخذ من خالل اجلهاز     

نة قد مت التعرض هلا يف الفصل السابق من هذا الكتاب           إعادة التوضيح بشكل أوسع هلذه النماذج املعتمدة وبالرغم بأ        
 اإلشـعاعية وحسب ما ورد يف تقرير اهليئة الدولية للوقاية          ) 1(وسنبدأ بنموذج اجلهاز التنفسي من خالل الشكل        

ICRP   حتديث النماذج السابقة الواردة بتقريرها السابقة واليت مت التطرق هلا            فيه والذي مت  1994 لسنة   66 رقم 
  .بقاسا

  
  .(ICRP,66)النموذج املعتمد للجهاز التنفسي  ): 1(الشكل
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وضع Ǔلية ومعـامالت    ومت  ) 1( كما يف الشكل      مناطق يف هذا النموذج احملدث مت تقسيم اجلهاز اهلضمي اىل Ʀسة         
)1006.0( يف اهلواء من   يالترسب للساحبات من املواد املشعة واليت يبلغ قطرها الديناميك         mnm µ−كل منطقة   يف 

  ).1( وحسب ما هو مبني يف اجلدول  mµ5 بأخذ متوسط القطر الديناميكي حبدود
  .(ICRP,66) نسبة الترسب للمواد املشعة يف مناطق اجلهاز التنفسي يف بديل ومهي مرجعي لعامل): 1(اجلدول

  5µmلقطر (%) نسبة الترسب  املنطقة
ET1 34  
ET2 40  
BB 1.8  
bb 1.1  
AI 5.3  
  82  اجملموع

    

أو ترسـبها    بانتقاهلا اىل اجلهاز اهلضمي      أو املشعة من خالل الزفري للبيئة     التخلص من املواد     كما يصف النموذج Ǔلية   
  .)2(كما هو موضح بالشكل   خالل العقد الليمفاوية سوائل اجلسم مثل الدم والسائل الليمفاويوانتقاهلا ل

  
  .(ICRP,66) طرق التخلص من املواد املشعة وانتقاهلا) : 2(الشكل 

 مت متثيـل اجلهـاز التنفسـي         ، ويف هذا النموذج وبافتراض بان معدل االنتقال متساوي لكافة أنواع املواد املشعة           
) 3(موضح بالشـكل    وهذا  ،    بواسطة الزفري واالنتقال اىل اجلهاز اهلضمي      اإلخراجمبقصورة واحدة بالنسبة لعملية     

   .لالنتقال أو التخلص للخارج كما تشري األسهم وجبانب كل سهم قيمة املعامل ) 1-يوم(مبينا قيمة املعامل الزمين 

  
  (ICRP,66)التخلص واالنتقال للمواد املشعة ):3(الشكل 

ET1  ارجيƪاحمليط ا 

  العقد
 الليمفاوية

 القصبة اهلوائية
  باستثناء
ET1 

 القناة اهلضمية

 سوائل اجلسم
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ائية والكيمائية للمادة املشعة    يف النموذج السابق للجهاز التنفسي مت توضيح Ǔلية االمتصاص اعتمادا على احلالة الفيزي            
 حيث  1ET وعلى افتراض بان معدل االمتصاص متساوي يف كل املناطق مبا فيها العقد الليمفاوية وباستثناء منطقة              

عمليـة  أوالهـا  مت االفتراض بعدم حدوث هذا االمتصاص يف هذه املنطقة وان عملية االمتصاص تتم على مرحلتني         
 أن يف مادة ميكن امتصاصها يف الدم ومن مث يتم امتصاصها وانتقاهلا اىل الـدم حيـث                  وأذابتهالذرة املشعة   تفكيك ا 

 سـابقا   ذكره حسب ما مت بطǜ بشكل  واألخربعȐ الذرات يتم امتصاصها بسرعة كبرية وبعضها بسرعة متوسطة          
 ومن مث   pS تدائية حيث تبدأ بالذوبان مبعدل معني     وقد مت اعتبار الذرة املشعة يف منطقة القصبات اهلوائية باحلالة االب          

 وقيمة هذه   )4( بالشكل    هو موضح  كما tSاىل احلالة االنتقالية لتنتقل بعد ذلك اىل الدم مبعدل         ptS تنتقل مبعدل 
  املـادة املشـعة    مصنفة حسب سرعة امتصاص    املواد منوع  لكل ن  )2( موضحة باجلدول رقم     ) 1-يوم (املعدالت

SMF   %100 دقائق وبنسبة 10 ميكن امتصاصها بنصف عمر يبلغ F  املواد السريعة االمتصاصأنحيث ,,
%  90و   دقـائق    10ف عمر يبلـغ     خالل نص % 10 حوايل Mحيث تبلغ نسبة امتصاص املواد من الصنف         

 دقائق و   10خالل نصف عمر    %  0.1 متتص بنسبة    S يوم بينما املواد من الصنف       140خالل نصف عمر يبلغ     
  .يوم7000خالل نصف عمر يبلغ %  99.9نسبة 

  
  تقال لسوائل اجلسمƴوذج االمتصاص يف اجلهاز التنفسي واالن):4(الشكل 

  .قيم معدل االمتصاص لɊصناف املختلفة من املواد املشعة): 2(اجلدول 
 F M S  )1-يوم(

pS  100  10  0.1  
ptS  0  90  100  

tS  -  0.005  0.0001  
ɄمȒƬاز اȾƨا ǯǽوƴ:  

قسم اجلهاز اىل   ي حيث    النموذج الرئيسي الثاين فهو ƴوذج اجلهاز اهلضمي كما مت ذكره يف الفصل السابق             أما  
أربع مناطق هي املعدة واألمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظة العلوية واألمعاء الغليظة السفلية ويبلغ معدل بقـاء املـواد                  

 ساعة على التوايل وقيمة معدل االنتقال من كل منطقة اىل املنطقة اليت تليهـا               1,4,13,24  يف كل منطقة هو    املشعة
λاىل الدم هي األمعـاء      املنطقة اليت يتم االمتصاص فيها       أما،  لكل منطقة على التوايل     ) 1-يوم (24,6,8.1,1 تبلغ
 يف   املشـعة   للمواد 1f  ثابت لكل مادة مشعة ومرتبط مبعامل االنتقال       Bλ  االنتقال اىل الدم    ويكون معدل  قةالدقي

 الصادرة عـن الوكالـة      اجلهاز اهلضمي وقيمها موجودة يف اجلداول التفصيلية يف كل من سلسلة السالمة واألمان              

  احلالة االبتدائية
 

 احلالة االنتقالية

 سوائل اجلسم

Spt  

Sp  St  

 الترسب
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ميكن إجياد معدل االنتقال و .1997 لسنة78 رقم ICRPومنشور  1996 لسنة 115رقم ذرية الدولية للطاقة ال
Bλمن املعادلة التالية :  

1

1

1 f
f SI

B −
=

λ
λ  

ȳاȚȞال ǯǽوƴو ɄȭرƩا ǯǽالنمو:  
ملشعة داخـل اجلسـم    الذي حتدثنا عنه يف الفصل السابق فهو النموذج احلركي للعناصر ا         اآلخرأما النموذج     

 Co  والكوبالـت  H يف األعضاء األخرى من اجلسم، ففي حالـة نظـائر اهليـدروجني              أووترسبها يف العظام    
 مت اخذ ƴوذج على شكل سلسلة خطية من املقصورات كمـا     Cf والكالفورنيوم   Cs  والسيزيوم Rhوالريثونيوم
لعناصـر   يسـتخدم    أحـدامها  على الطبيعية الوșائفية للجسـم       أساسا مبنيني وكذلك ƴوذجني    ،)5(يف الشكل   
 Pu والبلوتونيوم Np  والنبتنيوم Th ملعناصر الثوريو  اآلخرو ،   Uواليورانيوم   Ra والراديوم   Sr السترنيشوم
  .Cm  والسرييومAm واالمريسوم

URaSr عناصرأما بالنسبة لل      حركتها يف اجلسـم مشـاهبة حلركـة          وتكون األرضية تعترب من العناصر     ,,
 وباختالف يف معدل االنتقال هلذه العناصر عن الكالسيوم بسب عملية التمييز البيولوجي هلذه العناصر                ، الكالسيوم

 والتوزيع يف اهليكل العظمي بعد الدخول مباشرة        األخذولكن مجيع هذه العناصر متساوية يف عملية        ،  م  عن الكالسيو 
  .ح معظم النشاط اإلشعاعي يف اجلسم ناتج عن هذه العناصر وبعد عدة اشهر يصب

  
),,,,( ƴوذج املقصورات اƪطية لعناصر): 5(الشكل CfCsRhCoH، كما ورد يف  ICRP, 30 .  

.  خترج عن طريق البول واإلخـراج      أو يف العظم     تترسب أو قد تنتقل اىل الدم      فأهنا األخذملشعة بعد   فاملادة ا   
 ستتوزع بشكل منتظم يف فأهنا ستعود اىل الدورة الدموية وبالتايل األعضاءن كل املواد املشعة اليت تغادر وهذا يعين با

 وبنفس املعـامالت    اإلخراج ستغادر اجلسم مع     أو ثانية من خالل الدم      األعضاءاجلسم ومن مث سيعاد توزعها على       
  .  مرةأول دخلت هبا اىل الدم يف اليت
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 منطقة حجرات العظم ومنطقة قشرة العظم وكل من هـذه املنـاطق             اىل منطقتني مه   تقسيم العظم ا    مت لقد  
وتكون املادة املشعة على سطح العظم قابلة للقيام بعملية تبادلية للمادة املشعة قسمت اىل جسم العظم وسطح العظم    

 املادة املشعة املستقرة أما ،EXCH)(  وتدعى يف هذه احلالة مقصورة تبادليةأياممع الدم حبكم التالصق خالل عدة 
 كما هـو    NONEXCH)( ال تتمكن من القيام بعملية التبادل وتدعى مقصورة غري تبادلية            فأهنايف جسم العظم    
ل اىل   املادة املشعة اليت ال ميكن تبادهلا مع الدم واملترسبة يف جسم العظم ميكن هلا االنتقـا                أما ).6(مبني يف الشكل    

 الدم يتم يف Ƴاع العظم وهنـا ميكننـا          إنتاج أن تعود اىل الدم جمددا حيث       أنƳاع العظم وميكن خالل عدة اشهر       
 ولكن   ،  اجلسم أعضاء بركة خمتلطة يتم من خالهلا تبادل املواد املشعة مع           أووصف مقصورة الدم كمجال مشترك      

 أما . اجلسم مثل اجللد والعضالت والدهون     أعضاء يف خمتلف     فان بعȐ هذه املواد املشعة سوف تبقى       األمريف هناية   
 يـتم   فأنـة وبالعادة  ،   من اƪصائص البيولوجية له      أكثربالنسبة للكبد فان النموذج يعتمد على حركة املادة املشعة          

ـ  املقصورات تفقد املادة املشعة      أحد أناستخدام ƴوذج الكبد من مقصورتني حلاالت دراسة العينات حيث            اهباجت
  .  ولعدة سنوات وخاصة يف حالة البلتونيوم أطولتبقى ملدة ف األخرى أمااجلهاز اهلضمي خالل مدة تبلغ عام واحد 

  
  (ICRP,78). النموذج احليوي حلركة وتدوير املادة املشعة يف اجلسم): 6(الشكل 

 اىل  اهتقسـيم كالمها ولكن مت    بالنسبة للكلى فان املفترض هو ثبات معدل انتقال املادة املشعة اىل البول يف                
 اىل اعتبـار    وباإلضافة تعيد جزء من املادة املشعة اىل الدم         واألخرىل املادة املشعة اىل البول      ق تن أحدها  ، مقصورتني

 انتقال املواد املشـعة  Ǔلية من مواد مشعة وبالتايل فان    حيتويهاملثانة كمقصورة مستقلة واليت يتم جتميع كل البول وما          
، [102] 78 رقـم    ICRP   وجدولتها يف منشور   إجيادها مت   اإلخراج أو بواسطة البول    إخراجهاا وطرق   ومعامالهت

  .لكل عنصر من العناصر املشعة
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ɄصǺȊد الȍالر ǰبرامƆواملكا ȃوالقيا :  
 سواء كان خطـر      فيها  املتوقع وجود خطر إشعاعي    األماكنأن احلاجة لتحديد املناطق املراقبة وغري املراقبة و         
 ومراقبة مقدار التعرض للعاملني يتطلب وضع برامج للرصد الشخصي واملكاين وبـرامج لقيـاس                ، أو șاهر  منكا

فاملراقبة .  اهلواء باستمرار أو بشكل روتين وكذلك دراسة العينات املأخوذة من العاملني بشكل دوري              تلوث ومراقبة
 األمريوفر احلد املطلوب من الدقة للقياس ولكن هذا          كان   إذا القياسات    من  تكون بالعادة معنية بنوع واحد     الدورية

  أنـواع   من طريقة ونوع من    كثرال إتباعكون هناك   ي ،قد ال ينطبق على كل املمارسات فمثال يف حالة البلتونيوم           
لعب ت اإلشعاعأن طبيعة ونوع    ب وهذا يعين .  فمن املمكن قياس مقدار املادة املشعة باملخاط على سبيل املثال          القياس
 بالشكل التقليدي اإلشعاع من أنواع ال تستطيع رصد أجهزة فهناك  ، يف برنامج املراقبة وطريقة القياساألكربالدور 

 الكشف عـن    يف الصعوبةومثال ذلك   ،    وغريها إجراءات خمربية  ومن ضمنها    أخرى ات قياس إجراءوقد حتتاج اىل    
  أو يف حـال     ،   اب انبعاث أشعة جاما مع هذه االنبعاثـات       دقائق ألفا و بيتا يف عملية القياس املباشر للجسم يف غي          

  .  بشكل مباشر على رصدها جهاز القياسقدرة األشعة املترافقة مع االنبعاث بطاقة قليلة جدا اقل من طاقةكانت 
 املادة املشعة يف حال طريقـة       من املنبعث   اإلشعاعنوع   بعني االعتبار    األخذ برنامج املراقبة جيب     إعدادفعند    

 نتـرو بز أو انبعـاث     اكس أشعة أو جاما   ألشعة من حيث ضرورة وجود انبعاث        ، لقياس املباشر يف اجلسم احلي    ا
وكذلك وجود إنتاج لɊشعة السنية      ، يتحد مع اإللكترون إلنتاج فوتونات عدد اثنني      لكنه  و،  حيث أن مداه قصري     
  االنكباحية يف باعثات جسيمات بيتا     ةاج لɊشع  أو حƓ حدوث إنت     ، صر الباعثة جلسيمات ألفا   ااملميزة يف بعȐ العن   

  السـينية   يف باعثات جسيمات ألفا مع األشـعة       بشكل اكرب   مرتبطة وبذلك تكون مشكلة القياس املباشر يف اجلسم      
ويف العادة جيب أن تكون أجهزة القياس هذه ذات كفاءة عالية وان            . منخفضة الطاقة حبيث يصعب قياسها مباشرة     

وان توضع هذه األجهزة     ه ، منخفضاƪلفية اإلشعاعية الطبيعية      تكون فيه  تكون حمكمة التدريع وان توضع يف مكان      
ا املوضوع يف الفصل السابق وهذا الوضع بالعـادة          وقد مت التطرق هلذ     ، بأوضاع هندسية معينة ختدم غرض القياس     

  .يكون مرتبط بالعضو موضوع القياس مثل الغدة الدرقية أو الرقبة أو حƓ كامل اجلسم
 تداخل مع وجود خلفية طبيعية ملـواد مشـعة مثـل            أي أو من عدم وجود تلوث      التأكد عند القياس جيب    

 وبعـدة    يف العاملني قبل مباشرهتم العمل     لإلشعاعمن الضروري اخذ اƪلفية الطبيعية       وهنا يصبح    K40 البوتاسيوم
  واخذ العينات الالزمة ملعرفة نسبة التواجد الطبيعي للمواد املشعة يف اجلسم           أوضاع يف حاالت القياسات األكثر دقة     

ومن مث وضـع النمـوذج       املالبس قبل كل قياس      أو على اجلسم    إشعاعي من عدم وجود تلوث      التأكد وكذلك   ،
   .املناسب حلركة وانتقال املواد املشعة قبل التقدير النهائي للجرعة الفعالة

 املنتجة بواسطة عملية التنشيط النووي مثل الكوبالت واليود والسـيزيوم          أو االنشطارية النواتج   فانيف العادة     
     Ȑاإلشعاعيةاليت تستخدم يف العادة ألغراض الوقاية  القياس البسيطة وغري املعقدة و أجهزةميكن قياسها وتقديرها ببع 

، وهذه تعترب ميزة حسنة   عادي يوضع عند الغدة الدرقية   إشعاعي ياس عنصر اليود جبهاز قياس نشاط      فمثال ميكن ق   ،
 استخدامها يف أماكن العمل وال حتتـاج اىل         يكون من املمكن  بالنسبة لربنامج املراقبة باستخدام هذه األجهزة حيث        

ولكن هناك بعȐ املواد املشعة حتتـاج يف        .  من جتهيزات وحتضريات معقدة    هاف خاصة أو أماكن واسعة أو غري      غر
 قبـل القيـاس أو بعـȐ    الكيماوي حساسية ودقة وقد وحتتاج لبعȐ عمليات الفصل أكثرعملية قياسها ألجهزة   

  . ذلك بعȐ باعثات جسيمات ألفا ومثال على، تعقيدا من العناصر األوىل واإلجراءات األكثراألماكن اƪاصة
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 قياسـات كامـل     أو يف اجلسم احلي     اإلشعاعي بان معظم قياسات النشاط      اإلشارةيف هذا السياق جدير بنا        
 متوسطة وبسيطة تستخدم بلورة يوديد الصوديوم املنشطة مبـادة          أو ذات حساسية ودقة عالية      أكانتاجلسم سواء   

فري كفاءة عالية يف قياس أشـعة       وبالتايل تو ،  لورة باحلجم الكبري واملطلوب      تصنيع الب  ميكنالثاليوم وذلك بسب انه     
وفر إمكانية حتليل والتعرف على طيف واسع مـن العناصـر           ي ưاجاما وقياس طيف واسع من باعثات أشعة جاما         

م كاشف اجلرمانيوم    هذا باإلضافة اىل إمكانية استخدا      ،  مناسبة لنظام القياس   ةاملشعة بعد أجراء عملية معايرة روتيني     
 خمتلـف العناصـر    بنيالتمييزعايل النقاوة يف عمليات القياس حيث يوفر هذا النوع من الكواشف قدرة عالية على      

وكذلك ميكن استخدام كاشف أشعة بيتـا       . املشعة يف حالة وجود خليط معقد من املواد املشعة يف اجلسم أو العينة            
ط اإلشعاعي يف حالة تلوث اجلروح وقد تكون عملية قياس أشعة ألفا يف             التقليدي لعمليات الكشف والقياس للنشا    

 يف حالة الطاقة املنخفضة ألشعة جاما واألشعة السنية املترافقة مع هذه االنبعاثات وحƓ أن كانت يف                 أصعباجلروح  
  .اجلروح املفتوحة

 عينـات مـن مـواد    ألخذ ءاللجو الداخلي للمواد املشعة قد يتم    األخذ لعملية   اإلشعاعييف برنامج القياس      
 السنية وبالطاقة املناسبة للقياس وذلك يتم بقياس األشعة أو جاما أشعة وغياب ألفا لقياسها يف حالة باعثات اإلخراج
 عينات الدم   أو وكذلك قد تتم عملية القياس للمخاط         ،  يف عينات البول والرباز يف بعȐ احلاالت       اإلشعاعيالنشاط  

  فعلى سبيل املثال فـان      ، اإلشعاعي ضمن زمن حمدد يف بعȐ حاالت التلوث         أو للعاملني   وقد تكون بشكل دوري   
 الداخلي الناتج عن التعامل مع املـاء        األخذ بالنسبة ملراقبة مقدار     ه قياس عينة البول مرة واحدة يف اليوم كافي        عملية
 جسـم   أنر النشاط الكلي على افتراض      ل لكل لتر ويتم تقدي     بواحدة البيكر  اإلشعاعي النشاط   إجياد ويتم    ، الثقيل
توزع تدخل و ت والذي يعترب مادة متتص سريعا س       لتر من املاء كون عنصر اهليدروجني املشع       42 حيتوي على    اإلنسان

وكذلك تقييم  ،   احليطة واحلذر لضمان عدم تلوث العينات        جيب اختاذ ومع هذا   . بانتظام يف اجلسم احملتوى على املاء     
 ساعة  24 فان فترة     ،  بوحدة الزمن أو الفترة الزمنية جلمع العينات ويف حالة عينات البول           يعاعاإلشمقدار النشاط   

 نظرا لدورية اإلخراج وكذلك جيـب اعتبـار         أكثرمناسبة ولكن يف حالة عينات الرباز فان عدة أيام تكون مناسبة            
 أيضا استخدام تقنية قياس الزفري يف بعـȐ         وميكن. سرعة امتصاص املادة من العوامل اليت حتدد الفترة الزمنية للعينة         

احلاالت مثل الراديوم والثوريوم حيث أن الذرات الوليدة من السلسة اإلشعاعية تكون بشـكل غـازي وميكـن                  
  . إخراجها مع الزفري

 أجهـزة  الطرق اليت يشملها برنامج القياس واملراقبة فيتم استخدام          أحدتعترب طريقة قياس ومراقبة اهلواء من         
 بشكل دوري حبيث يتم احتساب تركيز املـواد املشـعة   أو اليت تقوم بالقياس بشكل مستمر إمااس عينات اهلواء   قي

باملتر املكعب من اهلواء واعتماد مقدار معدل التنفس لتقدير كمية املواد املشعة املستنشقة يف مكان العمـل وجيـب                  
 من   0.1 وحبد ادين يبلغ     قياسه تكون بشكل كايف ميكن      أن  ومجع العينة جيب   الفلتره بعني االعتبار بان عملية      األخذ
 السنوي وعلى فترات وبدورية تضمن التوزيع الطبيعي للقياسات وكذلك معرفـة الصـفات املتعلقـة                األخذحد  

  .اجلهازمدخل نوعية  مرتبط بكفاءة الفلتر واألمرباجلسيمات اليت يقوم جبمعها اجلهاز وهذا 
 غري املباشر يف حالـة احلـوادث        أولقرار املناسب يف اختيار عملية القياس املباشر        خذ ا أل العامل الرئيسي    أن  
 التلوث ويف حالة    أو للمادة املشعة موضوع احلادث      اإلشعاعية هو املواصفات     ، اإلشعاعي حاالت التلوث    أوالنووية  

 عملية  أجراءوث بالكامل قبل     هذا التل  إزالة جيب االنتظار حلني     هفأن جاما   أشعةالتلوث اƪارجي للشخص بباعثات     
 الداخلي وقيمة التلوث اƪارجي الذي ال يعترب مـن قيمـة            األخذ تداخل بني قيمة     أيالقياس املباشر ملنع حدوث     
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 ولكن هذا التلوث ال يتداخل مع طريقة القياس غـري           . القياس أجهزة احتمالية لتلوث    أي اىل منع    باإلضافة  ، األخذ
 جاما ذات الطاقة العالية ال تتداخل بشكل        أشعة وباعثات بيتا غري املترافقة مع       ألفاثات   وكذلك التلوث بباع   ،املباشر

 غري مباشر ولكن جيب اختاذ احليطة واحلذر بعدم تلوث العينات يف حال             أومباشر مع نوع القياس سواء كان مباشر        
س العينات يف الطريقة غري املباشرة مباشرة  بعني االعتبار بان عملية قيااألخذوجيب . اختيار طريقة القياس غري املباشر

 هذه املـواد    تأخذه أن التلوث قد ال تكون جمدية بشكل كبري بسب طبيعة الزمن الالزم الذي جيب               أوبعد احلادث   
    .دورية مناسبةببعد فترة زمنية و ولكنها حتتاج اىل متابعة حلني șهورها يف العينات

  :اإلȞȉاعيةǩقدير واحتساǡ اƨرعات 

 الداخلي للمواد املشعة فان املطلوب      األخذ عن طريق     وتقدير اجلرعات املأخوذة   سابات قيمة اجلرعة الفعالة   حل  
 اجلسـم ملعرفـة     ألعضاء من املواد املشعة ومن مث تطبيق النموذج احليوي املناسب           األخذ ومعرفة مقدار    يميتقدائما  

 احلسابات وتطبيـق    أنومبا  .  مث يتم معرفة قيمة اجلرعة      ومن  ، مقدار املادة املشعة اليت ترسبت واستقرت يف اجلسم       
 احلاسب وببعȐ الربامج املخصصـة      بأجهزة هستعانتتم اال قد  فالنماذج احليوية للجسم حتتاج اىل وقت وجهد كبري         

  .هلذه الغاية
على جـداول وقـيم     حتتوى   1997 لسنة   115 رقم   األمان سلسة السالمة و    عملية فان  أكثر ومن ناحية     
 طريق البلع واهلضم لكل وحدة أخذ داخلي واملناșرة ملقـدار معـامالت االنتقـال               ات اجلرعة املأخوذة عن   مكافئ

 وكذلك قيمة معامل االنتقـال ،  الدقيقة األمعاءالداخلي املختلفة يف اجلهاز اهلضمي كون االمتصاص يتم من خالل           
f       ز التنفسي وتنتقل اىل القناة اهلضمية ومعامالت االمتصاص مـن خـالل            للمواد اليت مل يتم امتصاصها يف اجلها

 لسـنة  66 رقم ICRP اإلشعاعية الواردة يف منشور اهليئة الدولية للوقاية  حسب سرعة امتصاصها اجلهاز اهلضمي 
 عن نفس اهليئة نستطيع من خالهلا حسـاب وتقـدير   1998 لسنة 78 يف املنشور رقم  الواردة والبيانات   1994

 بالنسبة لربنامج القياس فانه يوفر لنا املعلومات        أما.  الداخلي األخذجلرعة الفعالة املودعة يف اجلسم بعد معرفة مقدار         ا
 ملادة معينـة مـن      األخذ ، ففي حالة     األخذ الداخلي يف حالة معرفتنا لوقت       األخذاليت ميكن من خالهلا معرفة قيمة       

 األول للقيم اليت يتم قياسها مـن اليـوم          tm)(  على املعامل  ول حتتوي  احلقن فان اجلدا   أو التنفس   أوخالل اهلضم   
وبالتايل فان عملية حساب اجلرعـة      . t يف الزمن  األخذ بعد عملية     العينة أو العضو   أو يف اجلسم    ولغاية اليوم العاشر  

حيث يبني الشكل طريقة القياس والقيمة اليت مت قياسها         ) 7( تتم حسب املخطط التوضيحي املبني بالشكل        أنجيب  
 .ومن مث حساب اجلرعة الفعالة

القياس املباشر وغري املباشر يعطينا املعلومة الدالة على كمية املادة املشعة يف اجلسم أو العضو أو يف العينـة أو                      
متصاص والبقاء يف اجلسم أو اƪروج بارتباط       يف البيئة ومن مث فان النموذج احليوي يقوم بوصف عملية االنتقال واال           

 وهذه Mوحلساب أو تقدير قيمة األخذ فإننا نفترض بأنه مت قياس حمتوى اجلسم أو معدل اإلخراج يف العينة      . زمين
فان مقدار األخذ بعد زمـن      ، وعلية    tm)( بالطريقة املباشرة أو غري املباشرة نقسمها على املعامل          هالكمية املقاس 

  : يساويt معني

)(tm
MI =  

  .بناء على النموذج احليوي املتبع لكل نظري مشع78 , رقم  ICRP هي القيم املعطاة يف tm)(حيث أن قيمة 
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  .أملقاسه القيمة خمطط توضيحي لعملية حساب اجلرعة من): 7(الشكل

  :مثال
 مباشرة باستخدام بلـورة يوديـد       قياسه يف اجلسم يتم     131- وعلى سبيل املثال فان اليود     األمرولتوضيح    

 كمية  قيست، حيث    حمتوى الغدة الدرقية      قياس  ومت أسبوعني جيرى كل    الروتيين كان برنامج املراقبة     فإذاالصوديوم  
 ستكون عن طريق استنشاقها     فأهنا عامل   بصفتهفان هذه الكمية    . تربعامل يف خم  جسم   بيكريل يف    3000مقدارها  

 مت يف منتصـف املـدة       األخذ بان سنفترض   فإننا األسبوعني الفعلي خالل    األخذوقت  ومبا انه من الصعوبة حتديد      
)7(074.0 وصعوبة التحديد عائدة لطبيعة العمل، وبالتايل فان       =m    داول حسب النموذج    من اجل  إجيادها واليت مت

  : يساويI األخذ بذلك فان مقدار Fاحليوي لصنف سريع االمتصاص 

kBqBqI 41
074.0

3000
==  

يسـاوي   115 األمـان و  يف سلسة السالمةثالثا- الثاينول حسب اجلد131-رعة الفعالة لليود اجلمكافǜ أنومبا 
BqSv /101.1   : تساوياألخذ هذا فان قيمة اجلرعة الفعالة املودعة نتيجة×−8

SvkBq
Bq
SvIgeET µ45041101.1)( 8 =××=×= −  

الطريقة غري املباشرة وذلك بقياس عينة البول بعد القياس املباشر أي يف اليوم الثـامن ومت قيـاس                  ب مت القياس    إذا أما
)8(4101.1 بيكريل ووجدنا مـن اجلـداول قيمـة        30 للبول وكان    اإلشعاعياحملتوى   −×=m     فـان قيمـة 

kBqI   .mSv3 ستكون األخذ واجلرعة الناجتة عن هذا =270
 ووجـد بـان    DAC  املشعة يف اهلـواء    ةدخذ الداخلي بواسطة قياس تركيز املا      لو مت احتساب قيمة األ     أما  
 سـاعة ،    / متر مكعب  1.2 لعامل يبلغ ل معدل التنفس    أنمتر مكعب، ومبا    / بيكرل 20000 كان   األعلىالتركيز  

 بيكرل لكل ساعة ومن مث يتم ضرب هذه القيمة يف عدد ساعات العمـل               24000 مقدار األخذ سيبلغ     وعلية فان 
  .وإجياد مقدار اجلرعة الفعالة بضرب قيمة األخذ مبكافǜ اجلرعة الفعالة

 عائد لعدة عوامل منـها  األمر عملية التغاير يف القيم احملسوبة من خالل كل طريقة تبدو خمتلفة ولكن هذا         إن
وقد يبلغ معدل هذا االخـتالف       ،   آلخر احليوية النتقال وحركة املادة املشعة يف اجلسم من شخص           اآلليةاختالف  

 لليود يتناقص بشكل كبري جـدا       اإلخراجومن ناحية أخرى فان معدل      ،   10 معامل يصل اىل     131-بالنسبة لليود 
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األمر قد يكون مصدرا للخطأ بافتراض عدم        وهذا   أسبوعنية املراقبة البالغة     مرة خالل فتر   1000مع الزمن وحبدود    
كن اعتبار عدم الدقة يف القياس ألي من هذه الطـرق الـثالث             مي من هنا    .التحديد املناسب لوقت األخذ احلقيقي    

 احلدود الدنيا لقدرة    للقياس مرتبط أوال بنوع املادة املشعة مدار البحث ومن مث بدقة القياس عندما يكون القياس يف               
ولكن إذا كانت املـادة     ،  يف احتساب عدد النبضات أو النشاطية       ، و اجلهاز على الكشف نتيجة اƪطأ اإلحصائي       

 استخدام النماذج اىل إن باإلضافةهذا ، املشعة بكمية كافية فان هذا املصدر لعدم الدقة سوف ينخفȐ بشكل كبري       
 أنحيث  ،   موضوع القياس    واألشخاص وذلك بسب االختالفات بني النماذج       املعيارية قد يكون مصدرا لعدم الدقة     

 توالفروقا األشخاص من   األكرب ميثل العدد    أخري بعبارة   أو األشخاص ذج يكون يف العادة كمتوسط جملموع     والنم
  . حتديده بدقةلدقة قد يكون من الصعبوبالتايل فان مقدار اوجودة املالشخصية 

، ففي مثل هـذه      طرق له وهو القياس واملراقبة يف حالة اجلروح املفتوحة واإلصابات          ال بد من الت    أمرهناك  
 وبالتايل سوف تنتقل اىل مقصورة النقل يف اجلسم وهي الـدم وسـوائل              األنسجةاحلالة فان املادة املشعة تدخل اىل       

 هلا وكذلك   اإلشعاعيةلنشاطية   اعتمادا على نوع املادة املشعة وا      إتباعهوهنا فان برنامج قياس خمصص جيب       ،  اجلسم  
ة الطبية لتنظيف اجلرح من املادة املشعة ويتم قياسها ومن مث يتم قياس مقدار املادة املشعة املتبقية يف اجلرح ويف                    جلاملعا

 غري املباشرة ويف حال طريقة القياس املباشر لكافة اجلسم جيب تغطيـة             أوهذه احلالة ميكن القياس بالطرق املباشرة       
 مناسب وذلك لتقييم مقدار األخذ للمادة املشعة يف اجلسم ومن مث يتم معرفة مقـدار                إشعاعياجلرح بدرع   منطقة  
ويف حالة اللجوء اىل تدخل طƑ عالجي قـد          . إجياد مقدار اجلرعة الفعالة املودعة      يكون من املمكن   وبالتايلاألخذ  

 الطبية تالتداخال بعني االعتبار كون هذه     ذلك ب أخذ  جي هيؤثر على سري احلركة احليوية للمادة املشعة يف اجلسم فأن         
تسرع أو تزيد بشكل أو بǔخر عملية إخراج املادة خارج اجلسم والتخلص منها أو التقليل من نسبة ترسبها وبقائها                   

   .يف اجلسم
  :برنامǤȑ ǰط اƨودة لقياȃ اƨرعات الداȲǹية

قي لربامج قياس اجلرعات الداخلية وهـو مـن         برنامج ضبط اجلودة ميكن اعتباره كمحتوى ختطيطي وتطبي         
الضرورة حبيث انه يوفر املستوى املالئم من الثقة واالعتماد على جودة ودقة احلسابات وبرنامج ضبط اجلودة مبا فيه                  

 يشمل ما   أن جيب   فأنةالسيطرة النوعية يشمل مجيع أجهزة القياس وأدائها وطرق القياس وخطوات التقييم وبالتايل             
  :يلي
  . واملعداتةه األجهزذجراء عملية املعايرة املالئمة هلأ -2         .عمل األجهزة واملعدات بالشكل املالئم -1
  .إنشاء السجالت املناسبة للقياسات واجلرعات -4     .اƪطوات واإلجراءات وطرق التحليل والتقييم -3
   .لنهائيطوات من القياس اىل عملية التقييم ااƪجتنب األخطاء يف كافة  -5
  . املتبعة لتقيم النتائج الربامجعمل برامج مقارنة بني املؤسسات واعتماد ƴاذج للمراجعة والتقييم غري -6

 جيب أن يكون هناك برنامج توثيقي للقياسات وسجل لɊجهزة وعمليـات            هضافة اىل برنامج ضبط اجلودة فأن     وباإل
ن تشمل جمموع التعرضات الناجتة عن عمليـة األخـذ          املعايرة هلا وسجل جرعات التعرض الشخصي واليت جيب أ        

  .الداخلي للمواد املشعة والناجتة عن التعرضات اƪارجية لإلشعاع
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Ȝالفصل التاس  
  القياسات اإلȞȉاعية لȡɊذية والǤيǞة

ƥايـة  مهية قصوى يف الوقاية اإلشـعاعية هبـدف         ن الغاية من القياسات اإلشعاعية يف الغذاء والبيئة ذات أ         ا
 امللوثـة    وبالتايل تامني الغذاء والبيئة املناسبة وغري      . امللوثة نتيجة النشاطات النووية    ةاإلنسان من الغذاء امللوث والبيئ    

وبالتـايل  . سواء خالل عملية النشاط النووي أو بعد انتهائـه        باملواد املشعة نتيجة عمليات التخلص من هذه املواد         
 لغايات اختاذ إجراءات الوقاية     ةالتحديد والكشف املناسب عن وجود املواد املشعة وطبيعتها يف املواد الغذائية أو البيئي            

  . من خالل املعرفة مبسارات املواد املشعة من املصدر ولغاية وصوهلا اىل الغذاء أو البيئة وذلكأو املعاجلة املناسبة هلا
يف عملية القياس هذه فانه من املستحسن دائما أن يتم قياس مقدار التلوث يف الغذاء على أساس قياس مقدار                   

 حيث تتم عملية األصنافي هلذه    وبناء على النمط االستهالك    هاف املختلفة من الغذاء كل على حد      التلوث يف األصن  
 اإلنتـاجي  بالنمط   اإلملام اىل   باإلضافة  ، األصناف املترتب على استهالك هذه      األخذ من املواد املشعة   التحليل ملقدار   

 قبـل    التحضري أو اإلنتاج بالعمليات املتممة لعملية     اإلملاموقد يشمل هذا    ،    هلا نتجةامل الغذائية والبيئة    األصنافهلذه  
 وغريها قد تتعرض اىل     ت واƪضراوا هاكو فاألصناف الغذائية مثل احلليب واللحوم واحلبوب والف       .هالك املباشر   االست

 وملعرفة مقـدار    عملية تلوث مبواد مشعة ضمن السلسة الغذائية املبتدئة من النبات والتربة ولغاية االستهالك النهائي             
على سبيل املثال   فناف باإلضافة لعينات من التربة واملياه واهلواء         ال بد من اخذ العينات من هذه األص        فانههذا التلوث   

عي احليوان احلالب لɊعشاب اليت تكون قد       على نطاق واسع فقد يتلوث نتيجة ر      مادة احلليب والذي يتم استهالكه      
تساقط مترسب  تلوثت بشكل مباشر نتيجة تساقط املواد املشعة عليها مباشرة أو من خالل انتقاهلا من التربة نتيجة                 
 من مصدر   أكثريف األعماق أو خالل تنفس اهلواء امللوث أو شرب املاء امللوث ومن هنا تصبح ضرورة التعامل مع                  

   .املادة املشعة فيهاتركيز من العينات لقياسها وحتليلها ملعرفة مقدار 
 قياس وحتديـد مقـدارها    أن عملية القياس والتحليل تتطلب معرفة املواد املشعة املرشحة لعملية الكشف وال           

وبالتايل حتديد املصدر سواء كان طبيعي أو صناعي، لذا فان املواد املشعة الناجتة عن العمليات االنشطار النووي يف                  
وكذلك املـواد  ،  املواد املرشحة لعملية الكشف والقياس لاملفاعالت أو مراكز األحباث أو األسلحة النووية من أوائ 

ات التنشيط النووي واملواد املشعة ذات التواجد الطبيعي يف البيئة وعلى أن تترافق هذه املعرفة               املشعة الناجتة عن عملي   
),,(  يتواجد يف اهلواء   أن  ميكن    همع األماكن اليت ميكن أن تتواجد فيها ومثال على ذلك فان           137134131 CsCsI  بينما 

),,,,,( 39089137134131 HSrSrCsCsI    جد يف احلليب  تتواجد يف املاء ويو ),,,,( 9089137134131 SrSrCsCsI  و
),( عنصري   137134 CsCs         يتواجـد كـل      فقـد  النباتـات  أمـا يف  املشعني فاهنمـا يتواجـدا يف اللحـوم و 

),,,,,,,,,,(من 14414110610395908995137134131 CeCeRuRuZrSrSrNbCsCsI  يتواجـد  إنويف التربة ميكن 
),,,,,,,(كل من  2422419524023990238137134 CmAmZrPuSrPuCsCs بد من   ال،   عملية القياس    إلجراء و .  +
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 الالزمة للقياس والكشف وعمليات الفصل والتحليل والترسيب        أملخربيهئم واألجهزة واألدوات    وجود املخترب واملال  
  .والتجفيف وغريها

  :اإلȞȉاعيةȾƟيȂات ƯتƎ القياسات 
 على حيتوي أنأن عملية إنشاء وإدامة برنامج وقاية إشعاعية لغايات القياسات اإلشعاعية لɊغذية والبيئة جيب    

هلني هلـذه الغايـة     باإلضافة اىل العاملني املؤ     ، ات ذات قدرة وكفاءة عالية لعملية القياسات       وخمترب وأجهزةمعدات  
 جاما بواسطة التحليل الطيفي من اجل التعرف علـى هـذه            أشعةوذلك لقياس تواجد االنوية املشعة من باعثات        
 الفصل والتحضـري    وأماكن هزةأج اىل وجود    باإلضافة.  كذلك ألفاالعناصر وحتديد كمية تواجدها وباعثات بيتا و      

 املناولـة   وأدواتن احلرق والترميد للعينـات      فرن التجفيف وفر   التبخري و  أجهزة قياسها وهذه تشمل     املرادللعينات  
.  وأجهزة تربيد وجتميد للحفاظ علـى العينـات        وكذلك وجود أماكن لتخزين العينات    ،   اإلشعاعيةللعينات عالية   

-130( أن حيتوي على مكان استقبال العينة وحتضريها وختزينها مبساحة مناسـبة             فاملخترب النموذجي املعتمد جيب   
 والذي جيب أن حيتوي على أجهـزة        وكذلك خمترب القياس والتحليل الطيفي لباعثات أشعة جاما       ). متر مربع 180

حتليلية ما  وقدرة  % 20املسح اليدوي ملسح العينات املستقبلة لغايات الفحص وكاشف جرمانيوم بكفاءة تصل اىل             
)2.20.2(بني keV−       ووحدة تربيد بالنتروجني السائل وحملل متعدد القنوات  )(MCA      باإلضافة اىل عـداد أو

)62.762.7(  مبساحة TlNaI)( حتليل طيفي مزود بكاشف وميضي     cmcm×       8 وقدرة حتليلية تصـل اىل% 
 الذي حيتوي على جهاز مسح إشعاعي حممول لقياس العينات القادمة           الطيفي لباعثات جسيمات ألفا   وخمترب التحليل   

) ( للتحليل وكاشف إشعاعي   barriersurfaceSilicon   جهـاز     مع التجهيـزات املرتبطـة بـه مثـل           −
)(MCA         وخمتـرب    ،  وميضي سـائل   اشفعداد ك وغرفة ملعاجلة التريتوم حتتوي على جهاز تقطري لتحضري العينة و 

 وعداد جسيمات بيتا مع توفري التهوية والتكيـف املناسـب هلـذه             السترونشيوم اإلشعاعية لقياس عنصر     ءالكيميا
  . املختربات للحفاظ على درجات احلرارة املناسبة

ȜƤيناتȞا الȽƘȒƠو :  
ة حتتاج لعملية إعداد وحتضـري فيزيائيـة        يف العادة فان العينات املراد قياسها سواء من عينات الغذاء أو البيئ             

 فقد حتتاج العينة لعملية تقليص حجمها الفيزيائي بدون االنتقاص من .مناسبة تتناسب مع نوع القياس املنوي إجراءه    
أو التجانس قبل وضعها للقياس مع األخذ بعني االعتبار الطريقة املالئمة للتعامل مع               أو التجفيف  مكنوهنا اإلشعاعي 

 هذا باإلضـافة اىل بعـȐ االعتبـارات     ، مبا يضمن عدم تلوث العينة بأي مادة إشعاعية ال تكون فيها أصال           العينة
 بشكل ال يعرضها     وختزينها  متثيلها املناسب للمادة املأخوذ منها العينة       حيث  من األخرى املتعلقة بعملية مجع العينات    

اىل هذا باإلضافة    .ئم من تربيد أو عزل أو طرق ختزين خاصة         التلوث وذلك بتوفري التخزين املال     أوللتحلل أو الفساد    
مـع  ) حتويلها اىل رماد  ( من املمكن أن يتم حتويل العينة اىل الشكل األكثر استقرارا بواسطة التجفيف أو الترميد                انه

يات احلفظ جيب   ، أما بالنسبة اىل حاو     احملافظة على درجات احلرارة اليت تضمن عدم فقدان العناصر املشعة يف العينة           
أن تكون مستقرة ومقاومة للعوامل الكيماوية املضافة ملعاجلته العينة مثل احلوامȐ مع ضـرورة نظافتـها لتجنـب               

  . التلوث
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أن عملية التجفيف للعينة تنطوي على عملية إعادة تشكيل فيزيائي للعينـة مـن              فيما يتعلق بتحضري العينة ف      
 تتم علـى    أن وعملية التجفيف ميكن      ، زين أطول وسهولة يف عملية القياس     حيث احلجم والوزن ưا يؤهلها لفترة خت      

حƓ ال يتم فقـدان املكنـون        حتت درجات احلرارة العادية للغرفة       أو درجة مئوية    105درجات حرارة تصل اىل     
خوفـا مـن   ذر أما عملية التبخري فهي عملية تتم لزيادة تركيز العينة وجيب أن تتم هذه العملية حب        . اإلشعاعي للعينة 
 خاصة هلـذه    أفران عملية حتويل العينة لرماد باستخدام       إجراء، كما انه من املمكن        مكنوهنا  فقدان فقدان العينة أو  

ح او يتـر  أن درجة مئوية وبزمن يعتمد على نوع العينة حيث ميكن           450الغاية وعلى درجات حرارة ال تزيد عن        
وعملية الترميد هذه جيب أن تتم فقط للعينات اليت ال حتتـوي           ،    ساعة  يف العينات الكبرية     24-16هذا الزمن من    
  درجة مئوية400 بشكل مؤثر بعد درجة حرارة تبلغ       بفقدان هذا العنصر   أن العينة تبدأ   حيث    املشع على السيزويوم 

 درجـة   600 املشع فان درجة حرارة لغايـة        السترونشيوم يف حالة كان اهلدف حتليل وكشف وجود عنصر          أما ،
بعيد عملية الترميد ميكن عمل خلط هلذا الرماد لغاية جتانس العينة وذلك الن هناك احتمالية               . وية ميكن استخدامها  مئ

لعدم متثيل العينة للمادة بشكل كايف وذلك أما لصغر حجم العينة أو طريقة أخذها لذا فانه من املمكن اخذ اكثر من                    
  . هلما للحصول على التجانس املطلوب عينة ذات حجم كبري وإجراء عملية اƪلطأوعينة 

 هامن الضرورة مجع  فانه  ينة ففي حالة مجع عينات اهلواء       أن طريقة مجع العينة تعتمد على الطبيعية الفيزيائية للع          
 ومضخة سحب للهواء مزودة مبقياس معدل تدفق اهلواء وقـد يسـتخدم بعـȐ               )فلتر (بواسطة استخدام مرشح  

 مثل استخدام غضروف من الكربون أو بعȐ املواد الكيماوية يف حال كان              ، التاملرشحات اƪاصة يف بعȐ احلا    
وبعد أن تتم عملية اجلمع هذه يتم قياس وحتليل مقدار املادة املشعة            ،   اهلدف قياس تواجد عنصر اليود املشع يف اجلو       

 العينـات لقيـاس     أما يف حـال مجـع     . املتجمعة على املرشح وتكون بوحدة البكريل لكل متر مكعب من اهلواء          
 أو  PVC)(أو مرشـحات     مـن املرشـحات الزجاجيـة        أنواع يستخدم عدة    فأنة املتساقطات من املواد املشعة   

   .املرشحات الكيسية وهذه املرشحات تكون بكفاءة عالية إذا ما استخدمت بالشكل املناسب
 اليت متثل املصـدر     األعشابنه من الضرورة اختيار      الرعوية فا  األعشابجلمع عينات من البيئة الرعوية مثل         

 أنالرئيسي لتغذية احليوان مع احلذر من عدم اختالط هذه العينات بالتربة لضمان عدم تلوثها من التربـة حيـث                    
ولضمان عدم تلوث النبتـة      . فقط وليس التربة   باألعشاباهلدف من القياس هو معرفة مقدار املادة املشعة املتركزة          

 هذا الطول ميثل الطول املناسـب لرعـي         أن سم حيث    5 النبات يف اليد عند قطعة ولطول        بإبقاءذلك   يتم   باحمليط
 وقـد   نباتات اقصر من هذا الطول     وقد يقلص هذا الطول يف حالة وجود حيوانات رعوية قابلة للراعي على              األبقار

تضمن ƽول العينة مع أجزاء بسيطة مـن        فيقي يف حالة كون النبات قصري أو غري مكتمل النمو ي          يستعمل ƴوذج تو  
ومن مث ميكن قياس . ) 1( حول النبات أو من خالل حميط النبات كما هو موضح بالشكل    Mat)( احلصرية العشبية 

أما بالنسبة لعملية مجع عينات التربة فأنة من املمكـن          . هذه العينات مباشرة إذا توفرت اإلمكانية أو بعد التجفيف        
  ،  الترسب السطحي وذلك حسب نوع الدراسة املطلوبة       ر الترسب يف األعماق أو    مجع العينة حبيث متثل أيضا مقدا     

ومكشوفة متوسطة   همنحدرسم من منطقة منبسطة غري      50-25 جيب اخذ العينة من على عمق        فانهويف هذه احلالة    
 2 سـم  200 سم ومبساحة سطحية تبلغ      5عمق   أخذها من    مأما يف حالة الدراسة السطحية فان العينة يت        .األمطار

  .وباستخدام األدوات املناسبة للحفر
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 صـينية معدنيـة     أو من املناسب العمل على فرد العينة على سطح بالستيكي           فانهوبعد عملية اجلمع هذه        
 قـد   ومن مث يتم فصل احلصى واحلجارة عن العينة بعد معرفة وزهنا وطرحة من وزن العينة وكذلك               وتركها لتجف   

يلزم طحن العينة من التربة إذا لزم األمر وخلطها بشكل مناسب ومن مث قياس مقدار املادة املشعة بوحدة البكريـل                    
  . البكريل لكل متر مربع إذا مت اعتماد مساحة اخذ العينةوكغم يف حال استخدام وزن العينة إلكل 

  
  املكونات الكاملة للنبات مع احمليط اƪارجي): 1(الشكل 

 يف مراكز البيـع     أو األصلي العينات من املواد الغذائية فانه من املمكن مجعها من املنتج            بالنسبة جلمع بقية   اأم  
 قد حتتاج لعمليات حتضري وبعضها ميكـن        األغذية من   األنواع عرف املصدر هلذه املنتجات الغذائية وهناك بعȐ         إذا

 فانه ميكن   املياه عينات   أما.  مباشرة قياسه مل يتم    إذا افظة أليه ملواد احل  بعȐ ا  إضافة بعد   أو مباشرة مثل احلليب     قياسه
 متر مربع   0.2- 0.1 مباشرة من مساحة سطحية تبلغ       األمطار مياه وكذلك من    املياه مصادر   أومجعها من املنازل    

. ل لتـر   سم يف الشهر ويتم قياس املواد املشعة بوحدة البكريل لك          25-5للمناطق ذات احملصول املطري الذي يبلغ       
أما إذا مت ختزين عينات امليـاه        الراكدة   املياه من   أخذهاب  ن السطحية فانه من املناسب جت     املياهويف حالة اخذ عينات     

   . جيب إضافة حامȐ اهليدروكلوريد وذلك ملنع عملية ترسب العناصر املشعة على الوعاءفانهملدة طويلة 
ب بـالنترات   يالب يتم استخدام طرق لفصله بواسطة الترس       يف الغ  فانه السترونشيومأما لغايات حتليل عنصر       

وتتلخص هذه الطريقة بإذابة رماد     . واليت ميكن تطبيقها على كافة أنواع العينات مع بعȐ التعديالت البسيطة عليها           
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 والباريوم مث يتم زيادة تركيز احلمȐ من اجل ترسيب كافـة  السترونشيومالعينة يف Ȑƥ النترات بوجود حامالت     
 والباريوم وبعȐ ذرات الكالسيوم على شكل نترات ومن مث يتم التخلص من مادة كرومـات                السترونشيومرات  ذ

كما انه باإلمكان معاجلة مادة الترتيوم وقياسها بواسطة اسـتخدام الكواشـف            . الباريوم وأكسيد احلديد املتحررة   
ان النسـبة   وم ويوديد الفضة رغـم      يتات الصودي الوميضية السائلة جلزء من السائل الذي يتم تقطريه بعد إضافة كرب          

   .  املسموح هبا لعنصر الترتيوم مرتفعة نوعا ما يف املياه الصاحلة لالستهالك البشري
    :طرȧ التȲǶيل اإلȞȉاعɄ لȞȲينات

عند القيام بعملية التحليل اإلشعاعي للعينات فانه من املهم جدا احلذر من عملية التلوث يف حال اسـتخدام                    
 يكـون مـن     فانه جهاز القياس والتحليل لعينات عالية املكنون اإلشعاعي أو منخفضة املكنون ولكن بالعموم              نفس

وذلك  لتر لعنصر السيزيوم املشع  بيكريل لكل كغم أو10-5املالئم يف حال املختربات احمللية أن تكون قابلة لقياس     
معايرة هلذه املختربات بالنسبة ملختربات مركزية والـيت         عملية   أيضا األمرقد يستدعي   . خالل عملية القياس املباشر   

 .ومتطلباته لتر وذلك نظرا لدقة șروف القياس        أو بيكريل لكل كغم     1-0.1 يصل اىل    إشعاعيميكن قياس نشاط    
 الحق متعلق بالوقاية اإلشعاعية مبين أساسا على        إجراءحيث انه يف بعȐ احلاالت عملية القياس واملراقبة قد تتطلب           

  .ائج القياس يف هذه املخترباتنت
من طرق القيـاس والتحليـل للمكنـون اإلشـعاعي يف العينـات التحليـل الطيفـي ألشـعة جامـا                       

) ( rySpectrometGamma             حيث تتيح هذه الطريقة الكشف وقياس مقدار تواجد انويه العناصر املشعة يف العينة
فطريقة القياس هذه تعتمد على نوع العينة ونوع        .  أخرى مباشرة والتعرف عليها بدون احلاجة ألي عمليات معاجلة       

 ولفترات زمنية    واألملنيوم النايلون، باستخدام حاويات من البالستيك    وذلك   اإلشعاعاألداة املتاحة للقياس ومستوى     
عموما فانه لغايات احلصول على الكفاءة والدقـة        . خمتلفة وحبسب نوع العينة وكفاءة الكشف وحمددات الكشف       

  :طلوبة لعملية الكشف فانه من املمكن األخذ بعني االعتبار ما يليامل
اختيار الوضعية املناسبة لنوع العينة أثناء القياس وذلك باالعتماد على األوضاع املرجعية اليت متت عليهـا                 .1

 . عملية املعايرة يف املختربات املركزية
ان مع طاقة أشـعة جامـا       فة للعينات وكاقتر  مع الكثافة املختل   )الوضع اهلندسي  (معايرة الوضعية للقياس   .2

 . منحىن املعايرة املناسب الذي ميثل كفاءة الكشف اإلشعاعي مع طاقة اإلشعاعبإعدادوذلك 
أعداد منحىن املعايرة هذا باستخدام مصدر إشعاعي مرجعي معتمد من إحدى اهليئات الدولية املختصـة                .3

 .معلوم والذي ميثل عينة مرجعية حتتوي على مكنون إشعاعي
منحىن املعايرة بالنسبة لوحدات الكثافة للمواد املختلفة مبا فيها عينات املاء واللحـوم ميكـن أجراءهـا                  .4

املسـتخدمة  ) العلبـة (باستخدام مقدار معني من املادة املشعة مذابة يف حملول مائي يوضع بنفس احلاوية              
 .  لقياس العينة

 Cs137  مرجعي مـن عنصـر السـيزيوم       إشعاعيمصدر   باستخدام   القيام بعملية العد والقياس اليومي     .5
 .Co60 والكوبالت
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 من الضروري عمل فحوصات ضبط النوعية واجلـودة         فانهعند تنصيب منظومة كشف وقياس ألول مرة         .6
الكشـف واملوقـع واملسـاحة      العتماد هذه املنظومة وذلك من خالل نتائج اختبار القمة املفردة وقابلية            

 SQCS)( وكذلك القمة املزدوجة مع املوقع واملساحة وميكن االستعانة بالربامج احملوسبة املعدة مسـبقا            
 . يف حال االختبار اليدوي[64,39] االستعانة ببعȐ املراجع املتاحة أومن قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 HPGe)(  جاما املؤلفة من كاشف اجلرمانيوم على النقـاوة        ألشعةناصر املشعة الباعثة    منظومة التحليل للع    
  املنشطة بالثـاليوم بالنسبة لكفاءة كاشف بلورة الصوديوم% 20-18ويوصى دائما بان يكون ذو كفاءة تصل اىل         

)(TlNaI      ومبساحة سطحية السطوانة الكاشف والبالغـة  )62.762.7( cmcm×       ولقمـة طاقـة الفوتـون
)33.1( MeV   لعنصر Co60    لكاشف  )قدرة الفصل  (كما أن القدرة التحليلية   .  سم من الكاشف   25 وعلى بعد 

)2.28.1( اجلرمانيوم جيب أن تكون من     keV−      على أساس عرض القمة الكامل عند  FWHM .    كما انه مـن
 اىل بقيـة    باإلضافة  هذا .)46:1(  نسبة قمة تشتت كمبتون اىل القمة الرئيسية مبقدار اكرب من           تكون املوصى به أن  

احمللل متعدد القنوات ومصدر فرق اجلهد وكذلك مواد التـدريع املناسـبة             و اإلشارة املنظومة من مضخمات     أجزاء
 سم هلذه الغاية ألنة ميلك اقل مقدار مـن التـأثري نتيجـة        10-5م مادة الرصاص بسمك يبلغ من       ويفضل استخدا 
  .اإلشعاع املرتد

 عملية املعايرة لتعريف موقع قمة الطاقة لكل مـن العناصـر            إجراء امللحة لتشغيل املنظومة هو      من املتطلبات   
وطاقة اإلشعاع من خالل استخدام خليط من املواد املشعة         MCA)(املشعة وذلك بإجياد العالقة بني موقع القناة يف         

فة تقـع   واملتوفرة بعدة أشكال وبطاقة معر      من ضمنها و    keV662  ذو طاقة الفوتون   Cs137 واليت يكون    املعيارية
)200060( بني keV− ، حيث يتم ضبط موقع طاقة فوتون Cs137  يف الثلث األول من مقياس الطيف بعد وضع

)5.0/( مقدار الكسب على قيمة    ChannelkeV      من مناسب وكايف إلتاحة اجملال     وجيب أن تتم عملية املعايرة بز
  لطاقة الكاملـة   متثيل رقم القناة عند منتصف قمة ا       ومن مث يتم     .بناء قمة الطاقة بالشكل املناسب ومبنتهى الوضوح      ل

)(FEP    على احملور السيين مع مقدار الطاقة املعلومة للعناصر املشعة يف العينة املعيارية واليت متثل على احملور الصادي
 األفضـل ومن مث يتم إجياد مقدار امليل ونقطة التقاطع هلذه العالقة اƪطية وذلك باستخدام طريقة معادلة التمثيـل                  

)  ( األقل ألتربيعيائج من خالل املقدار للنت MethodsSquaresLeast .  
 بعني االعتبار كـل  األخذحتتاج منظومة القياس لعملية معايرة ملقدار كفاءة الكاشف وتتم عملية املعايرة بعد     

فة اىل تعريف   املصدر املشع املخصص للمعايرة وطريقة التحليل هذا باإلضا       من وضعية حاوية العينة وطريقة املعايرة و      
كما انه من الواجب معرفة مقدار اƪلفية       . وضعية القياس حبيث تكون متطابقة مع وضعية العينة املخصصة للمعايرة         

 قد تكون من مكونات املنظومة أو من مكان         ةالطبيعية لإلشعاع والعمل على ختفيضها قدر اإلمكان واƪلفية الطبيعي        
   .املنظومة وحميطها

 على الكشف والقياس حتت șـروف   وقدرهتا تعبري يدلل على قابلية املنظومةفهودات القياس   بالنسبة حملد أما    
  : من املمكن إجيادها من املعادلة التاليةفانه LLD)(ولتخمني القيمة الدنيا لقابلية الكشفحمددة 

γεP
S

LLD b66.4
=  
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)( أنحيث   bS  طأƪاملعياري لصايف معدل العد،       مقدار ا )(ε          مقدار كفاءة العد لطاقة العنصر املشـع احملـددة 
)(وتكون بالعادة اقل من واحد و      γP             االحتمالية املطلقة النبعاث جاما من خالل الطاقة املختارة إلجياد قيمة )(ε 

علما بان هذه املعادلة متثل قابلية الكشف للمنظومة بدون وجود العينة ولكن            . من واحد صحيح  وتكون قيمتها اقل    
يف حال وجود العينة فانه ميكن التعبري عن هذه القابلية للكشف من خالل التعبري عن احلد األدىن من القابلية علـى                     

)ionconcentrat detectable minimum( الكشف ملقدار تركيز املادة املشعة يف العينة       −MDC   من املعادلة 
  : التالية

WP
S

LLD b

γε
66.4

=  

  .وزن العينة بوحدة كغمW)( حيث إن
من املعادلة أعاله فان العوامل املؤثرة على قابلية الكشف هو كفاءة الكاشف وكمية العينة وزمن العد والذي يقلـل         

)(أو يزيد قيمة     bS لفية الطبيعƪوبالتايل فان احلصول على قابلية جيدة للكشف فانه جيـب زيـادة            . ية لإلشعاع وا
 واليت تعتمد على وضعية القياس واليت تقل يف العادة كلما زاد مقدار ارتفاع العينة عن الكاشـف                  كفاءة الكاشف 

يـة العينـة قـدر      زيادة كم  هلذه الغاية، كما أن      وبالتايل فان اعتماد شكل هندسي يراعي هذه الناحية يكون مفيد         
 يزيد من قابلية املنظومـة علـى         لإلشعاع ة وختفيȐ قيمة اƪلفية الطبيعي    اإلمكان وزيادة زمن القياس قدر اإلمكان     

   .الكشف
Ʉامƨا Ȥيل الطيȲƠو ǡحسا:  

 احلسـاب   أن للعينات غـري     اإلشعاعي احملوسبة لتحليل وقياس املكنون      األنظمةبالرغم من توفر العديد من        
 األنظمـة  الطريقة اليت ميكن اختبار صحة وكفاءة خمرجات هـذه           كونه األمهيةلرياضي على درجة من     والتحليل ا 
.  وخمرجات النظام  اإلشعاعي يتطلب الفهم العميق ملدلوالت الطيف       األمر االستخدام ألول مرة وهذا      د عن وباألخص

  .ة املكنون اإلشعاعي لعينة منخفض)2( كما هو مبني يف الشكل  يكون جاماألشعةفالطيف التقليدي 
)(ولغايات احلسابات فان العد الكلي  tnيكون:  

∑
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)(حيث أن in مقدار العد يف القناة)(iو  ),,,( 2121 bbaa 2( هو رقم القناة كما هو مبني يف الشكل.(  
)(يف حالة مت إجياد قمة الطاقة للعنصر املشع بواسطة معدل العد             nR  فان متوسط النشاطية   ) عدة لكل ثانية  (بوحدة

  :اهبا من العالقة التاليةاإلشعاعية للعينة لكل كغم من وزن العينة بدون معاجلة عند بداية القياس ميكن احتس
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)(حيث أن    nA      متوسط التركيز للنشاط اإلشعاعي للعنصر)(n بوحدة )/( kgBq و)( TR العد اإلمجايل للعنصر
)(و  ) عدة لكل ثانية  (بوحدة   bR     لفية الطبيعية بوحدةƪ( و) عدة لكل ثانية  (معدل ا( Fm      وزن العينـة الكامـل 

)(بدون معاجلة و     fm        وزن العينة الكامل بعد معاجلتها وحتويلها اىل رماد و )( µm      وزن الرماد املأخوذ من العينة 
)(يف حالة القياس بدون معاجلة فان قيمة كل من واملستخدم يف القياس و fmو )( µmتأخذ القيمة واحد .  

  
  .الطيف اجلامي توضح قمة الطاقة التقليدية لعينة منخفضة املكنون اإلشعاعي): 2(الشكل 

)(صر  ر اإلشعاعي للعن  صغري بالنسبة لنصف العم    كان    زمن القياس  إنيف حالة      2/1T)    مـن   0.01اقل من 
 اعتبار معدل االنبعاث ثابت أما إذا كان اكرب من هذه القيمـة فـان                يف هذه احلالة   من املمكن ف) قيمة نصف العمر  

)( لقيمة   جيب أجراء عملية تصحيح    nA          متوسط التركيز للنشاط اإلشعاعي للحصول على القيمـة)( sA  وهـذه
),,,( العملية تشمل العنصر ذات عمر النصف اإلشعاعي القصري نسبيا مثل          140140147131 LaBaNdI    ولزمن قياس  

  : وعملية التصحيح هذه يتم أجراءها حسب املعادلة التاليةأكثر دقيقة أو 1500يبلغ 

2/1

2ln          ,
)1( Te

tf

fAA

t

ns

=
−

=

=

−
λλ

λ

  

)(وقيمة     sA   بالنسبة لزمن اخذ العينة     يتم تصحيحها)( 1t           من البيئة أو من الغذاء ووقت قياسها يف املختـرب
  :وذلك باستخدام املعادلة التالية

1t
sst eAA λ=  

)(  مقدار االحنراف املعياري   إجياد يف القياس يتم من خالل       مقدار اƪطأ والحتساب    nS  إجيادامل بواسطة    للعد الك 
)(اإلمجايلمقدار االحنراف املعياري للعد      TS  واالحنراف املعياري للخلفية الطبيعية )( BS لـة   وذلك حسـب املعاد

   :التالية
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لمكنون اإلشعاعي يف العينة كاقتران مع      مقدار العد وقياس النشاط اإلشعاعي ل      النسƑ يف    على مقدار اƪطأ  وكمثال  
املـأخوذ عـن تقريـر    ) 1( علية كما هو وارد يف اجلدول رقم اإلطالعزمن العد ومقدار النشاط اإلشعاعي ميكن      

  . [64]الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  .137Cs [64])( م لعنصر السيزيو للعينة ، اƪطأ اإلحصائي والنسƑ لزمن العد والنشاط اإلشعاعي): 1(اجلدول 

 زمن العد 
  )دقيقة(

النشاط اإلشعاعي املقاس 
)/( kgmBq  

 خطأ العد اإلحصائي
)/( kgmBq 

 Ƒخطأ العد النس
%  

500  180  90.8  50.4  
1500  180  52.4  29.1  
3000  180  37.0  20.6  
500  360  93.4  25.9  
1500  360  53.9  15.0  
3000  360  38.1  10.6  
500  900  100.3  11.1  
1500  900  57.9  6.4  
3000  900  40.9  4.5  
500  1800  110.9  6.2  
1500  1800  64.0  3.6  
3000  1800  45.3  2.5  

أن اƪطأ الكلي يف عملية الكشف عن املكنون اإلشعاعي يف العينة يعتمد على كفاءة عملية العد والبالغـة                  
 يف العينـة    اإلشـعاعي ، لذا فان قيمة تركيز املكنون       %)5-1(طأ اإلحصائي البالغ    وكذلك اƪ %) 5-3(تقريبا  

 يكون كبري لغاية تقليل قيمة      أنوبالتايل فان زمن العد الذي جيب تبنية جيب         % 3 يقاس بدقة تبلغ     أناملعيارية جيب   
 وبالتايل فـان اƪطـأ      اإلحصائيأ   تقليل يف مقدار اƪط    بلهفالزيادة يف زمن العد يقا    .  يف نظام العد   اإلحصائياƪطأ  

 لزمن العد، فعلى سبيل املثال فان مضاعفة زمن العد يؤدي اىل نقصان يف              ألتربيعيالنسƑ يتناسب عكسيا مع اجلذر      
 هذا.  للعينة اإلشعاعي يتناسب عكسيا مع زيادة النشاط       فانه اإلحصائي اƪطأ   إما. 2قيمة اƪطأ مبقدار يساوي     

باإلضافة لتأثري مقدار اƪلفية الطبيعية لإلشعاع فان مسامهته يف جممل اƪطأ تعتمد على مقدار النشـاط اإلشـعاعي                
   . للعينة فان مضاعفة هذا النشاط سيؤدي اىل نقصان جممل اƪطأ مبقدار النصف

   :90Sr)( السترونȊيوȳطرȧ قياȃ وȲƠيل عنصر 
 للهواء وهـو    لصفرة عند تعرضه  واجد كمعدن فضي يتحول اىل اللون الضارب اىل ا         يت السترونشيومعنصر  

 املشع ينتج نتيجة تفاعل االنشطار      السترونشيومو.  مشعة 12 غري مشعة و   4 نظري   16يوجد بالطبيعية غري مشع وله      
 النفايات املشعة و هذا     النووي لليورانيوم أو البلوتونيوم يف املفاعالت النووية أو األسلحة النووية ويوجد كذلك يف            

 وهو مـن    ) سنة 29.1( ويبلغ نصف العمر اإلشعاعي له       العنصر باعث جلسيمات بيتا غري املترافقة مع أشعة جاما        
 ومـن هنـا     العناصر املهمة اليت تتواجد يف الطبيعية كما أنة يستخدم يف بعȐ التطبيقات الطبية واألحباث الزراعية              

  .طرق إليه بشيء من التفصيلتسن
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ويف حال تعذر هذا الفصل يف حال        بعد فصل ذرات عنصر االيتريوم الوليدة،        السترونشيومتم قياس عنصر    ي
فوق اƪلفية اإلشعاعية الطبيعية ويف هذه احلالة يتم القيـاس علـى            ) دقيقة/عدة2(اƳفاض قيمة املكنون اإلشعاعي     

حيث أن اƪطأ يف القياس      89Sr)(  يتم رصدها تعود   فترات تبلغ من ستة اىل ƣانية أسابيع وبناء علية فان القيمة اليت           
 عدة على   3000 يبلغ العد فيها     أن مرات خالل هذه الفترة وكل مرة يتم القياس هبا جيب            3ميكن ختفيضه بالقياس    

),,( ومن مث يتم اخذ متوسط هذه القراءاتأملقاسهاألقل خالل فترة يومني وبعكس ذلك فتأخذ القراءة  321 CCC 
 مـن العادلـة     90Y)(يتم إجياد معامل احنالل عنصر االيتريوم     وبعد عملية التصحيح واختزال قيمة اƪلفية الطبيعية         

  :التالية

69.2
69315.0 t

ef =.    

لغاية نصف املدة اليت مت القياس فيها ومن      ) ساعة 64.1نصف العمر   ( 90Y)( الزمن باأليام من تاريǸ فصل       tحيث  
ويتم اختزال  . مث يتم أجياد معدل العد للقراءات الثالث لنحصل على ثالث قيم من متوسط القراءة ومعامل االحنالل               

  : ومعامل التصحيح يكونCكل قراءة قيمة التصحيح من متوسط 
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  :كما يلي90Sr)( لسترونشيوماوتكون قيمة النشاط اإلشعاعي لعنصر 
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و % قيمـة نـواتج االيتريـوم    Y)(و  % السترونشيومقيمة نواتج  S)( وقيمة املتوسط املصححة C)(حيث 
)(E كفاءة العد لعنصر)(90Y .%  

 مباشـرة بعـد     السترونشيومذر عملية الفصل وبعكس ذلك يتم قياس        الطريقة أعاله مبنية على șرف تع     
ويف حالة قياس عنصر االيتريوم بقيمة واضحة جيب إضافة احلمȐ          . أجراء التصحيح الالزم والتخزين لفترة أسبوعني     

  :من املعادلة التالية 90Sr)(قيمة عنصر أخرى ومن مث يتم إجياد وإعادة القياس مرة 
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××

×
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190  

 فانه من املمكن إجيادها من االعتماد على مستوى النشاطية أو من خـالل              89Sr)(إما بالنسبة لطريقة قياس عنصر      
)/( - 90Sr)(نسبة وجودة اىل نسبة وجود  9089 SrSr.       ـتص بسـمكư ويتم القيـاس بعـد وضـع وسـط 

 عـدة   3000 جلسيمات بيتا بني العينة والكاشف بعد فصل االيتريوم وبعد قياس عدد ال يقل عن                2سم/ملغم100
لـة  مـن املعاد  89Sr)( نشاط عنصر      إجياد ساعة ومن مث بعد التصحيح واختزال اƪلفية الطبيعية ميكن           24خالل  
  :التالية
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مقدار احملتـوى   A)(و   % السترونشيومنواتج عنصر   S)(معدل العد لكل دقيقة بعد التصحيح و        C)( أنحيث  
)(يف العينة و    90Sr)(الكلي لعنصر    1E     يف قياس عنصر    % مقدار كفاءة الكاشف)(90Sr  و)(e    هـو كفـاءة

 ميكن جتاهلـها    90Y)(وهذه الطريقة يف احلساب بافتراض أن قيمة عنصر         . 89Sr)(يف قياس عنصر    % الكاشف  
من الضروري قياس معامل االحنالل كما مت شـرحه         فكفاءة وبعكس ذلك    متاما أي بعد عملية فصل مناسبة وذات        

  :أعاله من املعادلة التالية

  

  :من املعادلة التالية89Sr)(ومن مث يتم إجياد قيمة نشاطية عنصر 
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  .من خالل الوسط املمتص90Y)(يف قياس عنصر % مقدار كفاءة الكاشف  2E  حيث
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 الفصل الȞاȉر

 اإلȞȉاعية الوقاية قواعد

 تقليل مقدار هذا التعرض أو اإلشعاعي هو احلماية من التعرض اإلشعاعية للوقاية األساسي اهلدف أن
 من مصدر لإلشعاع من خالل التعرض أما املؤين يتم لإلشعاعوالتعرض ،  ر الذي يقلل املخاطر املترتبة عليهبالقد

 لإلشعاع من خالل التعرض أو اƪارجي باإلشعاع قادرة على اختراق اجلسم وبدعي  خارج اجلسم وبطاقةإشعاعي
 من خالل أو التنفسي أومن داخل اجلسم نتيجة لدخول املواد املشعة اىل داخل اجلسم عن طريق اجلهاز اهلضمي 

  .اجللد
 قد يكون وأ اإلشعاع إلنتاج قد يكون من جهاز لإلشعاع الناتج عن مصدر خارجي اإلشعاعيالتعرض 

 أو جاما أشعة مصادر أو السينية األشعة أنبوب الصادر عن فاإلشعاع. اإلشعاعمادة مشعة يعتمد على نوع وطاقة 
 اىل بعȐ املصادر املشعة جلسيمات بيتا ذات باإلضافة علية والتأثريالنيترونات بالعادة قادرة على اختراق اجلسم 

 الداخلية عندما تزيد طاقة جسيم بيتا القصوى عن األنسجةوالدخول اىل الطاقة العالية ميكنها كذلك اختراق اجلسم 
),,,,,(  يف حالة جسيمات بيتا املنبعثة من انويةإما.  فولتإلكترون كيلو 300 63453533143 NiCaSPCH فان 

 فان قدرهتا على اختراق اجلسم حمدودة مبدى قصري جدا  ، وبالتايل فولت إلكترون  كيلو 300طاقتها تقل عن 
 .لإلشعاعطورة على اجلسم كمصدر خارجي يف نسيج اجللد وبالتايل ال تشكل خ ملم 0.1حبدود 

يؤدي حتما اىل تعرض ưا  دخول العناصر املشعة اىل داخل اجلسم يتم عند التعرض الداخلي فذلك أما
رة اىل تعرض هذه اƪاليا  وهذا التعرض سيؤدي بدواإلشعاع احمليطة بالنواة املشعة مهما بلغت طاقة واألنسجةاƪاليا 
 أو التنفسي أوفالتعرض الداخلي يتم عن طريق دخول املواد املشعة اىل اجلسم عن طريق اجلهاز اهلضمي . للخطر
 تناول الطعام والشراب امللوث باملواد املشعة لذا فانه من املهم أو التلوث أو نتيجة التعامل مع املواد املشعة  ،اجللد

  . عن طريق اخذ املواد املشعةلإلشعاعالوقائية الالزمة للحد من مقدار التعرض  اإلجراءاتجدا تبين 
 ختفيȐ قيمة هذا التعرض قدر أو اإلشعاعي هو احلد من التعرض اإلشعاعية للوقاية األساسي  املبدأ أنمبا 

 يف املمارسة اإلشعاعية للتعامل مع املصادر وأسس Ǔلياتاالمكان، فان تطبيق هذا املبدأ هو العمل على وضع 
  .لإلشعاع الالزمة للحد من التعرضات الناجتة عن املصادر الطبيعية تواالحتياطيا اإلجراءات و اختاذ اإلشعاعية
 فانه من املمكن توșيف ثالث مبادئ اإلشعاعية الناتج عن املمارسات اإلشعاعيلتخفيȐ قيمة التعرض و

  :إشعاعي خارجي وهذه املبادئ  الناتج عن مصدراإلشعاعيرئيسية لتخفيȐ قيمة التعرض 
  ).املسافة (اإلشعاعزيادة مقدار املسافة عن مصدر  -1
 ).الزمن (اإلشعاعتقليل املدة الزمنية اليت يتم خالهلا التعامل مع مصادر  -2
 .اإلشعاعيةاستخدام الدروع  -3

خارجي  إشعاعي الناتج عن مصدر اإلشعاعي ميكن توșيفها بكفاءة يف ختفيȐ مقدار التعرض هذه املبادئ
 للمواد املشعة داخل األخذ الداخلي الناتج عن اإلشعاعيوغري فعالة يف حالة توșيفها لغايات ختفيȐ مقدار التعرض 
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 Ȑيفها يف جمال الوقاية اإلجراءاتاجلسم ولكن يوجد بعșللحد من مقدار التعرض اإلشعاعية والوسائل اليت ميكن تو 
  .  هذا الكتابأخرى من التفصيل يف فصول  منق هلا بشيء الداخلي وسيتم التطراإلشعاعي
  :املسافة

 كلما اإلشعاع كلما زادت املسافة عن مصدر أنة حيث اإلشعاعية ، يف الوقاية أساسيتلعب املسافة دور 
 املسافة على شدة الضوء املنبعث من لتأثري ưاثل اإلشعاع املسافة على شدة فتأثري. اإلشعاعياƳفȐ مقدار التعرض 

 ينطبق متاما األمر وهذا  ، والعكس صحيحشدتهفكلما مت االقتراب من مصدر الضوء كلما زادت مصدر نقطي 
 وبالتايل مقدار اإلشعاع كلما اƳفضت شدته فكلما مت االبتعاد عن مصدر اإلشعاعي ،بالنسبة ملقدار التعرض 

  .  الناتج عنهاإلشعاعيالتعرض 
، الفوتونات الصادرة عن هذا   النقطياإلشعاعيملصدر  الكهرومغناطيسي ويف حال ااإلشعاعبالنسبة اىل 

 سوف تنتشر وتتوزع جبميع االجتاهات 0R اإلشعاعياملصدر واليت متثل شدة املصدر وبالتايل مقدار التعرض 
)( بالتساوي ionalOmnidirectبشدة معينة  )(Intensity . حول هذا املصدر فان فلو افترضنا وجود كرة

  :نصف قطر هذه الكرة يساوي املسافة االفتراضية وستكون مساحة سطح هذه الكرة تساوي
24 rA π=  

سوف يتوزع على كامل سطح الكرة االفتراضي وسيكون مقدار التعرض  0Rوعند هذه املسافة فان مقدار التعرض 
  : موزعا على مساحة سطح الكرة كما يلياألصلي مساويا ملقدار التعرض Rسافة  عند هذه املاإلشعاعي

2
0

4 r
RR
π

=  
 اإلشعاع يتناسب عكسيا مع مربع املسافة عن مصدر اإلشعاعية اجلرعة أو جند بان مقدار التعرض ومن املعادلة أعاله

وهذا يعين بان لو مت مضاعفة املسافة عن املصدر مبقدار الضعف فان . لعكسياويدعى هذا التناسب بقانون التربيع 
  ).1( كما هو موضح بالشكل األوىل عند املسافة قيمته مرات عن أربعة سوف ينخفȐ مبقدار اإلشعاعيالتعرض 

  
  .العكسي املسافة حسب قانون التربيع زادتكيفية اƳفاض مقدار التعرض كلما ): 1(الشكل 

 نشاطيته )Na22( من مادة الصوديوم املشع إشعاعي الناتج عن مصدر اإلشعاعيل املثال مقدار التعرض فعلى سبي
hmR ملي كوري يبلغ 10 اإلشعاعية  اإلشعاعي سم من املصدر بينما سيبلغ مقدار التعرض 50 على مسافة 50/

hmRم من املصدر س100الناتج عن نفس املصدر على مسافة  hmR سم200 وعلى مسافة 5.12/ /1.3 
 بان معامل املسافة له فعالية كبرية جدا يف عملية جند من هنا و ، املسافةزادتوهكذا سينخفȐ مقدار التعرض كلما 
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  ،نون التربيع العكسي نقطي فقط حسب قايكهرومغناطيس إشعاع الناجتة عن مصدر اإلشعاعيةختفيȐ اجلرعات 
 إال الناتج عن جسيمات بيتا على سبيل املثال ال ينطبق علية قانون التربيع العكسي اإلشعاعيمع العلم بان التعرض 

 ولكن بطريقة خمتلفة ال تتبع قانون التربيع اإلشعاعي زيادة املسافة ستؤدي حتما لتخفيȐ مقدار التعرض أن
  .العكسي

 حيدد مقدار االƳفاض اإلشعاع غري نقطي فان الشكل الفيزيائي ملصدر شعاعيإ يف حالة وجود مصدر أما
 خطي كما اإلشعاع كان مصدر إذا وبالتايل فان كل حالة تدرس على حدة فعلي سبيل املثال اإلشعاعيةيف اجلرعة 

  .قريبافان مقدار االƳفاض يف مقدار التعرض يتناسب عكسيا مع مقدار املسافة ت) 2(هو مبني يف الشكل 

  
  . خطيإشعاعي املسافة عند مصدر زادت كلما اإلشعاعياالƳفاض يف مقدار التعرض ): 2(الشكل 

 كلما ازدادت املسافة عن املصدر اإلشعاعية يوضح بيانيا مقدار االƳفاض يف اجلرعة أيضا) 3(الشكل 
 املادة املشعة أو األنابيبملوجودة يف مثل املادة املشعة ا خطي الشكلالنقطي مقارنة مع املصدر اإلشعاعي  اإلشعاعي
  . داخل جسم املريȐ يف فحوصات الطب النووياملنتشرة

  
  .اƪطيو اإلشعاعي النقطي  مع املسافة للمصدر اإلشعاعيمنحىن اƳفاض التعرض ): 3(الشكل 

ة  بالنسباإلشعاعي حيدد بشكل كبري كيفية اƳفاض مقدار التعرض اإلشعاعالشكل الفيزيائي ملصدر 
.  يف فصل سابق من هذا الكتاباإلشعاعيةللمسافة عن املصدر وقد مت التطرق هلذا املوضوع يف حسابات اجلرعة 
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 جيب حتديد الشكل الفيزيائي اإلشعاعية يف الوقاية اإلشعاعيولتوșيف عامل املسافة يف عملية ختفيȐ مقدار التعرض 
  .اƳفاض اجلرعة واملسافةر  اشتقاق العالقة بني مقدامن مث يتم واإلشعاعملصدر 
  :مثال

.1بلغ توي على سائل من مادة مشعة بنشاط إشعاعي يحيL أنبوب طوله −mAL ومعدل الطاقة املنبعثة من 
، كما هو مبني يف الشكل األنبوب عن aسافة وتبعد مh وضعت فوقها منصة للعبور ارتفاعهاMeV1املصدر تبلغ 

1.1 اليت يتلقاها عامل يعرب املنصة بسرعة ثابتة تبلغ اإلشعاعيةاحسب مقدار اجلرعة ). 4( −= smv؟  
  :احلل

12.0308.0 تكون قيمة MeV1عند الطاقة  −= gcmE

ρ
µ 

فان باستخدام العالقات املثلثية ، ،و dy  متثل شكل املصدر النقطي بقيمةأجزاء اىل األنبوبجزئة يف حال قمنا بت
  :املسافة عن هذا اجلزء  ستكون

22222 )( )( yaxhbhS +++=+=  
  :تساويdyوبالتايل فان مقدار التغري يف معدل اجلرعة بالنسبة للتغري يف قيمة 

ρ
µ

π
γ EL E

S
A

dy
Dd

×= 24

&
  

  :ومقدار التغري بالزمن من عالقة السرعة

v
dxdt =  

 عبور املنصة بالسرعة احملددة وهذا التغري ميكن التعبري عنه كما يلي بعد أثناء بالنسبة للزمن أيضا اجلرعة ستتغري أنومبا 
  :األوىلتعويȐ يف املعادلة 

dydx
Dvd

dy
dt
dDd 2)(

= 

  أو

[ ]222
2

)(4 yaxh
dydx

v
EADd EL

+++
××=

ρ
µ

π γ  

  :من سالب ما هناية اىل موجب ما الهناية حنصلxوبتكامل املعادلة أعاله بالنسبة اىل

[ ]dy
yahv

EAdD EL
22 )(4 ++

××=
π

ρ
µ

π γ  

  : وحنصل على L غاية الطولل الصفر  من قيمة الطولبأخذ yومن مث نكامل املعادلة مرة أخرى بالنسبة للمعامل 

)(

)(
ln

4 22

22

aha

lahla
v

EAD EL

++

++++
××=

ρ
µ

γ  

   نعوض قيمة فإننا كان بعد املنصة صفر إذا ، إمابصفر  h نعوض قيمة فإننافإذا كان ارتفاع املنصة يساوي صفر 
a بصفر كما يلي:  
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  :تكون قيمة اجلرعة كما يلي h=0عندما  .1

a
la

v
EAD EL )(ln

4
+

××=
ρ
µ

γ  

 :فان قيمة اجلرعة تساوي a=0أما عندما تكون  .2

h
lhl

v
EAD EL

22

ln
4

++
××=

ρ
µ

γ  

  
  . حمتوي على مادة مشعةلɊنبوبرسم توضيحي يبني وضعية عبور املنصة ): 4(الشكل 

ȸمȂال:  
ابة اƪطية للخاليا حتت احلد العتƑ  املتعلق باالستجاإلشعاعيةاستنادا للنموذج املستخدم يف الوقاية 

 بناء اƪاليا حبيث يكون جمموع الضرر الذي يصيب اƪاليا أعادة ǓليةبغȐ النظر عن و  ،اإلشعاعيةللجرعات 
 خالل فترة التعامل مع اإلشعاعي ينعكس سالبا على اƪلية بزيادة زمن التعرض األمر فان هذا  ،جمموع تراكمي

 خالل فترة اخذ العناصر أو خارجي إشعاعي يف حال التعرض ملصدر أساسيرض عامل وزمن التع. اإلشعاعمصدر 
  .  الداخلياإلشعاعياملشعة يف التعرض 

 اآلليات وما يترتب علية من تبعات يتطلب وضع اإلشعاع السلƑ لزيادة فترة التعامل مع مصدر التأثريهذا 
املبدأ  من خالل توșيف هذا اإلشعاعييل ختفيȐ مقدار التعرض  املشع وبالتاراملالئمة لتقليل فترة التعامل مع املصد

 املهنية العالية يف التعامل مع املصدر أو احلرفية أمههاويتم توșيف هذا العامل بعدة طرق من . يف الوقاية اإلشعاعية
 مهنية العامل  والتدريب املالئم ورفع مستوىالتأهيل ưكنة وذلك من خالل  زمنية فترةبأقصر العمل إلجنازاملشع 

 وتدعى هذه الطريقة لإلشعاع من خالل االستعانة مبصادر ومهية للتدريب قبل التعامل مع املصادر احلقيقية اإلشعاعي
) ( األمانبالتدوير  runsdry كنة حتت اإلشعاعي الكفيلة اليت تضمن بقاء العامل اإلجراءات وضع أوư اقل فترة 

  . اإلشعاع مصدر تأثري
 من املمكن حساب فأنة والسيطرة علية تتم بتخفيȐ زمن التعرض اإلشعاعي ختفيȐ مقدار التعرض إنمبا 

تقدير الزمن ب مبا يبقيها ضمن احلدود املسموح هبا اإلشعاعي الناجتة عن التعرض اإلشعاعيةومعرفة مقدار اجلرعات 
  :حدود املسموح هبا كما يليرعات للم جتاوز اجل مبا يضمن عداإلشعاع مالئمة للتعامل مع مصدر األكثر

DoseRate
DoseLimitLimitTime =   

 مالئمة والذي يؤدي غرض ختفيȐ اجلرعات األكثر القيام بتقييم الزمن أثناءمع مراعاة تناسق الوحدات 
 معدل اجلرعة يكون بوحدة السيفرت لكل ساعة وبالتايل فان حدود اجلرعة فعلى سبيل املثال مكافǜ. االمكانقدر 
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 ملي سيفرت 1 حنافظ على حد اجلرعة مبقدار ال يتجاوز أن أردنا فإذا تكون بوحدة السيفرت، أنوح هبا جيب املسم
ساعة / ميكروسيفرت200 إشعاعي معدل اجلرعة فيهفان الزمن املالئم للتعامل مع مصدر مشع ضمن حقل 

  :سيكون
hours

hSv
mSvLimitTime 5

/200
1 ==
µ

  

  :مثال
ساعة من / ملي سيفرت2 عن خليط من املصادر املشعة مكون من  ناتجإشعاعي يعمل حبقل إشعاعيعامل 

ساعة من مصدر للنيترونات / ملي جرى0.1ساعة من مصدر جسيمات بيتا و / ملي جري15 جاما و أشعةمصدر 
ساعة من النتريونات البطيئة فما هو الزمن املالئم لبقاء العامل يف هذا احلقل حبيث ال / ملي جرى 0.3السريعة و 

   ملي سيفرت ؟2 اليت يتلقاها اإلشعاعيةز اجلرعة تتجاو
  :احلل

 اجلرعة وذلك سم فنقوم حبساب مقدار مكافǜ جاما والنيترونات هي الوحيدة القابلة الختراق اجلأشعة
  : كما يلياإلشعاعاملناسب لنوع ) النوعية(بضرهبا مبعامل الترجيح 

hmSv
hmSvhmGyhmGywD

hmSvhmGyhmGywD

hmSvhmGyhmGywD
ratedoseTotal

Rneutronsf

RneutronsSlow

RGamma

/8.5
/0.2/1.020/3.0

/8.1/3.06/3.0

/0.2/0.21/0.2
  

ast 

 

=
=×==

+
=×==

+
=×==

=

&

&

&

  

  :ليومن مث يتم حساب الزمن كما ي
min2034.0

/8.5
0.2 === hours

hmSv
mSvLimitTime  

 يكون مقصور على جرعة اجللد نظرا ملدى االمتصاص تأثريها بالنسبة للجرعة الناجتة عن جسيمات بيتا فان أما
 .القصري هلذه اجلسيمات

 أنواع ويف نفس يكون عامل حمدود يف بعȐ لإلشعاعن عامل مهم يف التطبيقات الطبية والصناعية مالز
 كبرية يف تطبيقات الطب النووي من خالل الفترة الزمنية الالزمة لتحضري أمهيةى سبيل املثال له هذه التطبيقات فعل

 أن حيث التقليدي التشخيصية للتصوير األشعةاملادة املشعة والتعامل مع املريȐ وحمدود يف حالة التصوير باستخدام 
 ألتنظريية بينما يكون عامل مهم يف التصوير هناك زمن حمدد لتعريȐ الفلم من اجل احلصول على صورة جبودة معين

 مسارع اإلشعاع يف حال كان مصدر أما.  وقت ưكنبأقل عملية التصوير أجنازوالفلورسكوŸ حبيث جيب 
 إشعاعي من هذا املسارع قد خضعت لعملية تنشيط أجزاءللجسيمات املشحونة، هناك فترة زمنية يكون فيها 

 كان املسارع بوضعية إذا حƓ اإلشعاعيرة سيؤدي حتما اىل زيادة مقدار التعرض والتعامل معها يف نفس هذه الفت
 التشغيل لغاية الوصول حلد أثناء اإلشعاعيةالذي يوضح ƴو النشاطية ) 5(عدم التشغيل كما هو موضح بالشكل 

  .ل بعد فترة زمنية من وضع املسارع بوضعية عدم التشغياإلشعاعية ومن مث اضمحالل هذه اإلشباع
  
  



 163

  

  
  . يف املسارع الطƑ وزمن اضمحالهلااإلشعاعيةزمن بناء ): 5(الشكل 

Ȝالتدري:  
 االيونات املشحونة كما شرحنا أنتاج يف املادة من خالل طاقته يودع فأنة خالل املادة اإلشعاععندما مير 

 االمتصاص تعتمد على عدة  توهينها وقدرة املادة علىأو اإلشعاعسابقا وبالتايل تعمل املادة على امتصاص طاقة 
 خمتلفة من املواد جبعلها أنواع مت توșيف األمرباالعتماد على هذا .  وطاقته ونوع املادةاإلشعاععوامل منها نوع 
  .اإلشعاعية ودعيت هذه املواد بالدروع أو تعمل على ختفيȐ مستواه اإلشعاعدروع حتمي من 

 فان اإلشعاع بناء على نوع وطاقة اإلشعاعا يف توهني  الدروع واستجابتهأنواعنظرا للتنوع الكبري يف 
 وعلية فننا سنقوم بتقدƇ شرح مستفيȐ حول الدروع اإلشعاعية يتطلب شرح مستفيȐ ملوضوع الدروع األمر

 اإلشعاعية يف فصل الحق من هذا الكتاب ولكن املراد يف هذا الفصل هو توضيح بان استخدام الدروع اإلشعاعية
  .اإلشعاعية الرئيسية يف موضوع الوقاية اإلشعاعية يعترب من املبادئجلرعات لغايات ختفيȐ ا

 يف أكثر أو قد تكون هناك حمددات خمتلفة قد حتد من توșيف عامل بأنهيف هناية هذا الفصل نود التوضيح 
ة لتوșيفها ويف  فقد يكون هذا احملدد هو املسافة وذلك لعدم توفر املسافة الكافياإلشعاعيةعملية ختفيȐ اجلرعات 

فمن .  الزمنأو اإلشعاعية لالستخدام مثل الدروع وأيسر مالئمة أكثر يكون أخر يتم توșيف عامل فأنةهذه احلالة 
 أو اإلشعاعية معا لغاية العمل على ختفيȐ اجلرعات اإلشعاعية من مبدأ يف الوقاية أكثر ميكن توșيف بأنةهنا نالحظ 

 احلد أوهو متاح مبا يتناسب مع املمارسة دون االنتقاص من كفاءة املمارسة  حسب ما أكثر أوتوșيف مبدأ واحد 
  . من جودهتا لتحقيق الغاية املرجوة منها

 الثالث للعمل على ختفيȐ مقدار اجلرعات اإلشعاعية الوقاية ميكن تلخيص كيفية توșيف مبادئ
  : خارجي مبا يليإشعاعي الناجتة عن مصدر اإلشعاعية

 .اإلشعاعزم للتعامل مع مصدر تقليل الزمن الال •
 إذا اإلشعاعي القابلة لالضمحالل مبا يضمن اƳفاض مقدار نشاطها اإلشعاعزيادة الزمن قبل التعامل مع مصادر  •

 .كان ذلك ưكنا
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 . لغاية ابعد مسافة ưكنةاإلشعاعالعمل على زيادة املسافة عن مصدر  •
 . وطاقتهاإلشعاعاستخدام الدروع املالئمة حسب نوع  •
 لإلبقاء كلما كان ذلك ưكنا اإلشعاعي كل ما هو متاح للحد من مقدار التعرض أو أكثر أواستخدام عامل  •

 . قدر ưكنبأقل اإلشعاعيعلى معدل التعرض 
 املال والوقت على أهدار وجتنب اإلشعاعي املتخذ يف احلد من التعرض األجراءالعمل على دراسة مدى كفاءة  •

 .اإلشعاعيية احلد من مقدار التعرض  ال تؤثر على عملإجراءات
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  الفصل احلادي عشر
  الدروț اإلȞȉاعية

  

 العديد من املواد اليت ميكن استخدامها لتوهني األشعة وكدروع واقية من اإلشعاع نتيجة قدرة هـذه                 هناك
وتستخدم الدروع اإلشعاعية لغايات احتواء املصادر املشعة أو عمل احلواجز          . واد على توهني اإلشعاع وامتصاصه    امل

لذا فان هذه الدروع اإلشعاعية تعترب من املبادئ الرئيسية واهلامة يف موضوع الوقاية اإلشعاعية              . الواقية من اإلشعاع  
 من خالل توفري الـدرع املناسـب        هأو بعبارة أخرى القدرة على السيطرة على اإلشعاع مبختلف أنواعه ومصادر          

اع مع املواد املختلفة كما مت شرحه يف فصل         واملالئم فنياً وهندسياǈ للمصدر املشع باالعتماد على طبيعة تفاعل اإلشع         
  .  سابق

 والوضع اهلندسي اليت    ،تصميم واختيار املواد املناسبة للدروع اإلشعاعية لɊنواع املختلفة من املصادر املشعة            
 كفاءة يف أداء الغـرض      واألكثر بعȐ الصعوبة والتعقيد يف عملية اختيار الدرع األكثر مالئمة           يسببقد  توجد به   

  .  اعتماداً على نوع اإلشعاع وطاقته والوضع اهلندسي للمصدر والشكل الفيزيائي لههمنواملطلوب فترض امل

  :الدروț اإلȞȉاعية ƨسيمات Ǖلفا

نظراً لصغر مدى جسيمات ألفا يف املادة بسب كتلتها وشحنتها الكبريتني بالنسبة إىل األنواع األخرى مـن                   
يكروميتر يف املواد وببضعة سنتيمترات يف اهلواء جتعل مـن السـهولة جـداً              اإلشعاع املتمثل ببضعة عشرات من امل     

ال حبيـث    ه لصغر مدى اختراقها في    ، على اجلسم احلي    ضعيف نسبيا   اعتبارها كخطر خارجي   وتدريعها واحتوائها   
)7/(   الطبقة امليتة يف اجللد مداهايتجاوز 2cmmgتعترب خطر حقيقي وفعال  ألكثر جسيمات ألفا طاقةً ولكنها 

  . جدا يف حالة دخوهلا جسم الكائن احلي نظرا لكثافة الطاقة املترسبة منها عند امتصاصها
 األمور أمهية يف عملية تدريع واحتواء مصادر جسيمات ألفا هو عملية تثبيتها ووضعها يف أوعيـة                 أكثرمن    

لمس أو التنفس أو من خالل الطعام والشـراب،         لتضمن عدم حدوث تلوث يؤدي اىل دخوهلا اىل اجلسم بواسطة ا          
ـ      وقد يتم هذا االحتواء بعمل طبقة رقيقة من الطالء املتماسك أو املثبت             ومنـع   هات األخرى جيداǈ على املصدر لعزل

 مـن الضـروري   ه مصادر ألفا أال أنعوتدري وهذا كفيل باحتواء ،احتمالية حدوث تلوث أو انتشار جلسيمات ألفا     
 وعمل املسحات اإلشعاعية للمنطقة     ،التفتيȈ الدوري  من خالل باستمرار من عملية التثبيت والعزل      دائما و التأكد  

 باستخدام الكاشف اإلشعاعي املناسب هلذه اجلسيمات وضمان حفظها والـتخلص           ،اليت تستخدم فيها مصادر ألفا    
  . منها ومعاجلتها بشكل أمن عند االنتهاء من استخدامها

  :يمات بيتاالدروț اإلȞȉاعية ƨس

 تعرجا  أكثر بكثري من مدى جسيمات ألفا وقد يكون         أكثر ها مبداها احملدود يف املادة ولكن     متتاز جسيمات بيت    
  . فولتنإلكترو مليون 4وميكن أن يبلغ عدة أمتار يف اهلواء تبعا لطاقة اجلسيم وقد يصل عشرة أمتار لطاقة 
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 املباشر لذرات   التأينياملادة كما ذكرنا سابقا بطريقتني وهي        جسيمات مشحونة فأهنا تفقد طاقتها يف        أهنا ومبا  
وتسارعه يف جمال النواة نتيجة قوة اجلذب الكهربائي للنواة          اإللكترون إنتاج األشعة االنكباحية نتيجة تفاعل    املادة و 
صاص أشعة بيتا بأخـذ   تصميم الدرع املالئم المتد هذه األمور بعني االعتبار عناخذلذا فان من املهم جداً   . املوجبة

ـ      املدى األكرب ألكثر اجلسيمات طاقة نظراǈ لتنوع طيف الطاقة جل           وبـني جسـيم     هسيم بيتا نتيجة تقاسم الطاقة بين
 أي أنة يتم اخذ الطاقة القصوى للجسيم عندما تكون طاقة جسيم النيترونيـو تسـاوي صـفر،                  ،و املرافق نيالنيترو

األشعة االنكباحية الناجتة والتقليل منها باستخدام املواد قليلة اإلنتاج هلـذه           باإلضافة اىل األخذ بعني االعتبار مدى       
Ȑاألشعة وهي املواد ذات العدد الذري املنخف .  

الدرع اإلشعاعي املالئم جلسيمات بيتا ميكن إجياده بأخذ االعتبارين السابقني ومها التأين املباشر و إنتاج األشعة            
تم فيه معاجلة مقدار Ƨك الدرع الالزم من املادة أو املواد اليت ستجتازها اجلسـيمات               فاالعتبار األول ي  . االنكباحية

املواد وطريقة معاجلة توهينها وامتصاصـها واملـدى        / واالعتبار الثاين نسبة إنتاج األشعة االنكباحية يف هذه املادة        
  ).1(جلسيمات بيتا عند الطاقة القصوى ميكن إجياده من الشكل 

  
  .املدى األقصى جلسيمات بيتا مع طاقة اجلسيم القصوى ملواد خمتلفة): 1(الشكل

 ملعرفة Ƨك املادة الالزمة لتـوهني       للوغاريتميا هو إمكانية استخدام عالقة التوهني        أيضاً هكما انه من املتعارف علي    
  :جسيمات بيتا كما هو مبني أدناه
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( ) x)(
0I  I ρµβ−= ex  

هي شـدة أو عـدد       I و ، وتكون مقترنة بالطاقة القصوى جلسيم بيتا      ، معامل االمتصاص  βµ   حيث أن   
السمك  كثافة   xρ  و ،  Ƨك الدرع   x و   ،الشدة األصلية أو العدد قبل التوهني      0I و   ،جسيمات بيتا بعد التوهني   

  .)cmg/2 (بوحدة
 يكون من الضروري حتديـد كثافـة السـمك أيضـا            )cmg/2 ( يتم التعبري عنة دائما بوحدة     βµ ومبا أن 

)/(بوحدة 2cmg، معامل االمتصاص و بضرب الكثافة بالسمك،     ا ميكن إجياده  اليت و βµ        جلسيمات بيتـا يف اهلـواء  
  : ميكن إجياده كاقتران مرتبط بالطاقة من املعادالت التالية) i (واملواد األخرى) األنسجة(واملاء 

4.1
max,, )036.0(16 −−= ββµ Eair  

37.1
max,, )036.0(6.18 −−= ββµ Etissue  

14.1
max,, )(17 −= ββµ Ei  

  :مثال 
 جسيم لكل سم مربع يف الثانية جتتاز        1000فولت ذات شدة تساوي      إلكترون  مليون 2ي  جسيم بيتا بطاقة تساو   

  ملم، احسب شدة جسيمات بيتا بعد اجتيازهـا        0.1 ه غم لكل سم مكعب Ƨك     2.7م كثافته   حاجز من األملنيو  
  ؟      ) وجهاز القياس احلاجز  بني ال يوجد مسافة من اهلواء بني املصدر واحلاجز أوانهعلى اعتبار ( احلاجز مباشرة 

  : من املعادلة كما يليMeV2  حنسب معامل امتصاص بيتا للطاقة القصوى وهي: احلل
714.7)2(17 14.1

, == −
ALβµ  

  وكثافة السمك للحاجز
23 /0274.0/7.201.0 cmgcmgcm =×  

  : التعويȐ باملعادلة  خالل إجياد شدة جسيمات بيتا بعد احلاجز مناآلن ميكننا و
( ) scmeex cmggcm ./5.8091000I  I 2/0274.0/714.7x)(

0

22

βρµβ === ×−−  

 كما هـو    ، جيب اعتبار كافة املواد اليت ميكن أن تتواجد على مسار األشعة مبا فيها اهلواء              انهمن الضروري مالحظة    
 بعني االعتبار عنـد     ك السم اأخذ هذ ي و ،حيسب Ƨكها  هذه احلالة يعترب اهلواء مادة        ويف ،)2( رقم   موضح بالشكل 
 .عملية احلساب

ر األخر يف عملية حساب الدرع اإلشعاعي جلسيمات بيتا فهو األشعة االنكباحية الناجتة مـن               أما االعتبا 
 وعلـى العـدد     E تفاعل جسيم بيتا مع اجملال الكهربائي للنواة ومقدار األشعة الناجتة يعتمد على طاقة جسيم بيتا              

 يزداد طردياً مع  طاقة اجلسيم والعدد الذري ملادة الدرع وميكن حسـاب              عاع الناتج واإلش ،Z الذري ملادة الدرع  
  : من املعادلة التاليةY مقدار األشعة الناجتة

EZ
EZY
4-

-4

1061
106 
×+

×
=  

 إجيـاد   ضا عن الطاقة القصوى للجسيم بعـدم       يتم اخذ متوسط طاقة جسيم بيتا عو       أن دائما   األفضلمن  
.  من الطاقة القصـوى 0.33 حيث أن متوسط الطاقة جلسيمات بيتا تساوي تقريبا       الناجتة، بة األشعة االنكباحية  نس
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 ، عن الرصاص   مثل األملنيوم والبالستيك عوضاً    القليل، استخدام املواد ذات العدد الذري       األفضل أيضا، كما أنة من    
 مثـل    ذات النشاطية اإلشـعاعية العاليـة      يمات بيتا جسصادر  لتجنب زيادة مقدار األشعة االنكباحية وخصوصا مل      

)71.1( .
32 MevEP Max )28.2( و = .

90 MevESr Max =.  
  

  
  .اهلواء املوجود بني احلاجز ومصدر جسيمات بيتا وجهاز القياس كسمك يف احلساباتجيب اعتبار ): 2(الشكل 

  :مثال
قـم بتصـميم    . مل 50 مذاب يف سائل حجمه      ، كوري 10  اإلشعاعي هنشاط P32 مصدر مشع جلسيمات بيتا     

 ، لكل ساعة  نرنتج ملي   1 حبيث ال تتجاوز كمية التعرض اإلشعاعي منه على بعد متر ونصف             ،الدرع املناسب له  
)71.1( الطاقة القصوى للجسيم هـي        بان علما . MevEMax  كي كثافتـه  يف حـال عمـل درع بالسـتي        ،   =

3/93.0 cmg      2/8.0( وكثافة السمك للبالستيك هو cmg (أو) gcm /25.1 عند الطاقة القصوى والعدد    ) 2
   ؟7.22ال ملادة البالستيك يساوي عالذري الف

  :احلل 
2/8.0( مادة البالستيك وكثافة السمك معروفة له اخترنا مبا أننا  cmg (ك يساويهفأنƧ يلزمنا على األقل :  

cmcm
cm

g
g

cm 86.0163.193.025.1 1
2

2

==× −  

وهذا السمك كايف إليقاف جسيمات بيتا ولكن أالن يلزمنا معرفة مقدار األشعة االنكباحية الناجتـة عـن مـرور                  
  :وتوقف جسيمات بيتا يف هذه املادة واليت ميكن إجيادها كما يلي

 من الطاقة القصوى للجسيم وتسـاوي يف        0.333توسطة جلسيمات بيتا واليت تساوي       جند قيمة الطاقة امل    :  أوالً
مث بعد ذلك نوجد نسبة األشعة االنكباحية الناجتـة علـى الطاقـة             . فولت إلكترون  مليون 0.6هذه احلالة حوايل    
  :  القصوى كما يلي

3
4-

-4

104.7
22.771.11061

22.771.1106 −×=
×××+

×××
=Y  

 فولت كما    إلكترون  مليون 0.6ملصدر املشع مبتوسط طاقة يساوي      كوري من ا   10مث جند معدل الطاقة املنبعثة من       
  :يلي

Source          β     

        Air      Absorber     Air                 Receptor          
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.sec/1022.26.0107.310 1110 MevMevBqCiE ×=×××=β  

 مضروبة يف الطاقة الكلية املنتجة  Y يكون معدل الطاقة الناجتة نتيجة األشعة االنكباحية يساوي النسبة املنتجة هوعلي
  :من املصدر كما يلي

sec/1064.1104.7sec/1022.2 9311 MevMevYE ×=×××= −
β  

 متر وهذا يتم    1.5 مسافة   ى مقدار معدل التعرض الناتج عن هذا املقدار من الطاقة عل           يلزمنا حساب  اآلن
)4( سطح الكرة الذي يساوي     (شكل كروي   بحسابه من املعادلة التالية على أساس أن هذه الطاقة ستتوزع            2rπ 

 فأننـا سـنحتاج اىل معامـل        ، لذا ناجتة يف اهلواء بدون وجود درع المتصاص هذه األشعة ال         ) املشع  املصدر همركز
15104.3 والـذي يسـاوي    airµ امتصاص اهلـواء   −−× cm           ـك الكثافـة للـهواء الـذي يسـاويƧو 

2/00129.0 cmg:  

hrmR
Rgergcmgcm

cmhrsMeVerg /7.11
)//(8.87/00129.0)150(4
104.3/3600/101.6 /sMeV101.64 32

15-69

=
××

××××××
=Γ

−−

π
&  

 ويف  ، لكل سـاعة   رنتجن ملي   1 من احلد املطلوب الذي جيب أن يكون         أكثروهذا املقدار من التعرض     
 مثال المتصـاص األشـعة       وكذلك إجياد السمك الالزم    ،علينا إجياد السمك اإلضايف من مادة الرصاص      هذه احلالة   
 مت امتصاص وإيقاف كونه ، واستعمال مادة الرصاص يف هذه احلالة ال يزيد من مقدار األشعة االنكباحية       ،االنكباحية

 ومقدار التعرض هذا ناتج عن األشعة االنكباحيـة         ، وهو درع البالستيك   ،مجيع جسيمات بيتا داخل الدرع األويل     
 ويتم حساب Ƨك الدرع الثانوي من الرصاص الالزم المتصاص األشعة االنكباحيـة  .اليت نتجت من الدرع األويل    

ρµ كما يلي إذا علمنا معامل االمتصاص للرصاص        g/.048cm0 2  يسـاوي  MeV71.1  طاقـة  عنـد   /
3/4.11 وبضربة يف كثافة الرصاص اليت تساوي cmg بان جند µ 155.0 تساوي −cm:  

x

x

e

eRR
55.0

0

7.111 −

−

=

= µ

  

  .لزم كدرع ثانوي المتصاص األشعة االنكباحيهت ،صاص سم من مادة الر4.5تساوي ، جند إهنا  xوبإجياد قيمة    
 أو جسيمات ألفا فان الدرع حيسـب يف         ،يف حالة أن تكون أشعة جاما مترافقة مع انبعاث جسيمات بيتا          

أو ألفا    بيتا  كون مدى هذه األشعة اكرب بكثري من مدى جسيمات         ، قدرته على امتصاص أشعة جاما     حسب ،العادة
  .ر األشعة االنكباحية الناجتة عن جسيمات بيتا عند توقفها باملادةمع األخذ بعني االعتبا

  : الدروț اإلȞȉاعية ألȞȉة جاما واألȞȉة السينية

 تفاعـل اجلسـيمات     ان طبيعة تفاعل الفوتونات اإلشعاعية مع املادة ختتلف كليا عن         ب  ، كما وضحنا سابقا  
 أو قد يعرب املـادة بـدون        ، منه  جزءă تيتشت قد   وايئا   يف األوىل قد ميتص الفوتون كليا أو جز        ه حيث أن  ،املشحونة
 لذا فان عملية توهني الفوتون اإلشعاعي تعتمد يف هذه احلالة على الشكل اهلندسي للحزمة اإلشعاعية مـن                  ،تفاعل

  ).3(ناحية كوهنا منتظمة أو غري منتظمة هندسيا كما هو موضح بالشكل
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 وبالعـادة   ،د ميتص أو يصل اىل النقطة املستقبلة بطاقته األصلية         كل فوتون يتفاعل ق    ،يف حالة احلزمة املنتظمة   
 فـان   ،   أو ضـعيف االنتظـام     ،مغري منتظ كان املصدر    أما يف حالة     ، مصادر نقطية    املصادر املنتظمة   أغلبية تكون

مـن   لذا فانه طيف واسع      ، يفقد جزء من طاقته األصلية      اجلزء األخر  ت ويتشت  يتم امتصاص جزء منه    الفوتون الذي 
 وهـذا   ،من الفوتونات اليت تشتت بطاقات خمتلفة       اىل الكاشف باإلضافة اىل جزء     الطاقات األصلية للفوتونات تصل   

 اختالف يف طريقـة حسـاب       سيكون حتما  ، لذا يلعب دوراً رئيسياً يف عملية حساب وتصميم الدروع اإلشعاعية        
  . من احلزم اإلشعاعيةلكل نوع Ƨك الدرع الالزم 

Ȟȉاإل țمةالدروȚمة املنتȂǶȲاعية ل:  

تكون عند مرورها يف مادة الدرع      حلزمة إشعاعية منتظمة بشكل مثايل      أن عملية توهني الفوتونات اإلشعاعية        
  :لعالقة الرياضية التاليةا حسب

xeIxI µ−= 0 )(  
 مـن خـالل     عند مرورها  شدة احلزمة اإلشعاعية بعد التوهني       I  و ، الشدة األصلية للحزمة اإلشعاعية    I 0 حيث
يعتمد على العدد الذري ملادة الـدرع وعلـى طاقـة           و معامل التوهني    cm -1µ)(  و ،Ƨك الدرع  x  و ،الدرع

هذا و ،)شتت كمبتون و اإلنتاج الثنائي    التفاعل الضوئي، ت  (  حيددان طبيعة تفاعل الفوتون يف املادة        واللذينالفوتون  
  . لعدة مواد وعلى طاقات خمتلفة ونورد املثال التايل لطريقة احلسابوالقياسات خالل املعامل ميكن حسابه من 

  : مثال
مت قيـاس   و ، سم 1.31 وضع أمامها شرحية من النحاس Ƨكها        ، عدة 10000شدهتا   تبلغحزمة إشعاعية منتظمة    

عدة، احسب معامل التوهني لشـرحية      ) 5000( نصف القيمة األصلية     كانتة بعد الشرحية و   شدة احلزمة اإلشعاعي  
  النحاس ؟

  :احلل

15278.0
31.1
693.0

31.1)5.0ln(

−==

×−=

cm
cm

cm

µ

µ
 

 من املفيد أيضـا اسـتعمال تعـبري    ه اإلشعاعي، فانعمر النصفمن املثال أعاله وكما شرحنا سابقا عن        
Ƨ )(HVLLayerValueHalfك النصف، مصطلح    السمك الالزم من املادة لتوهني      بأنهف   والذي يعر  −−

  :اإلشعاع اىل نصف قيمته األصلية وهو يف هذه احلالة يساوي

µ
µ ln2 HVL     

2
1)(

2/1
x

0

1/2 ==⇒== − xe
I
xI 

TVLLayerValueTenth)( وباإلضافة اىل Ƨك النصف فأنة يستعمل أيضا السمك العشـري           والـذي   −−
  ليةقيمتها األص يعرف بأنة السمك الالزم لتوهني األشعة اىل عشر

µµ
3026.2ln10 TVL ==  
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  ).أسفل (غري منتظمة الشكل، وحزمة )أعلى( منتظمة هندسياً هحزمة إشعاعية فوتوني): 3(الشكل 

  :مثال 
 1 اطاقتـه ساعة ناجتة عن فوتونـات      /  ملي رنتجن    800 هع يبلغ مقدار التعرض اإلشعاعي من      مصدر مش 

 200السمك الالزم لتقليل التعرض من املصدر اىل        -2 معامل التوهني للحديد     -1ت، احسب   فول إلكترون مليون
 Ƨـك النصـف   ساعة إذا علمت بـان      / ملي رنتجن    150ساعة والسمك الالزم لتقليل اجلرعة اىل       /ملي رنتجن   

  ؟1.47cmللحديد يساوي 
  :احلل

  :كما يلي  جند معامل التوهني للحديد من خالل معرفتنا لسمك النصف له -1
147.0

47.1
69135.02ln −=== cm

cmHVL
µ  

  : من العالقة التالية200 اىل 800   جند عدد Ƨك النصف الالزم لتقليل اجلرعة من -2

2n      2 
200
800 n =⇒=  

 أن السمك يساوي Ƨـك النصـف        أي للحصول على مقدار التعرض املطلوب       2 انه يلزمنا Ƨك نصف عدد       أي
  .يد من احلد2.94cm ويساوي 2مضروب يف 

ساعة نستطيع إجياده كما يلي من العالقـة        / ملي رنتجن    150 إلجياد السمك الالزم لتقليل قيمة التعرض اىل         -3
  :على أساس الوضع اهلندسي املنتظم

Source 

Receptor 

 حزمة منتظمة هندسياً

Source 

Receptor

 حزمة غري منتظمة هندسياً
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xe 47.0800150 =  
  : لطريف املعادلة األس الطبيعيوبأخذ

x47.0674.1
800
150ln −=−=  

cmx 55.3=  
  : بالطريقة التالية السمكميكن إجياد أو

  2
150
800 n=  

  :هنا ترمز ملقدار عدد Ƨك النصف الالزم  n املعامل وقيمة

674.1
150
800ln2ln ==n  

HVLn   4156.2
2ln

674.1
==  

  .ومن مث نوجد قيمة السمك الكلي الالزم للتدريع

cmcmx 55.347.14156.2 =×=  
  : Ƙȡ املنتȚمة اإلȞȉاعيةعية لȂǶȲمةالدروț اإلȞȉا

فان عدد مـن الفوتونـات      ،  جود اهلواء لو أو نتيجة     املشع، عندما يتم وضع حاجز معني بني املادة واملصدر         
 ،حلزمة وحجمها اتدفق  يف   تغري   ưا يؤدي اىل   ، تصل اىل نقطة القياس    )نتيجة لتشتت كمبتون  (بطاقات خمتلفة   املتشتتة  

ومبا . لغايات الوقاية اإلشعاعية   وذلك   قيداً وتدعى يف هذه احلالة حبزمة عريضة أو غري منتظمة          تع أكثروتصبح احلزمة   
 لذا فان عملية تطبيقـه علـى        ، مالئمة يف احلزمة املنتظمة    أكثرأن حساب احلزمة املوهنة من خالل معامل التوهني         

الطاقـات  تنـوع   م الفوتونـات    طيـف  بسب   ،احلزمة غري املنتظمة يؤدي اىل حسابات غري صحيحة وغري مالئمة         
عرفة Ƨك الدرع املناسب    مللذا فان الطريقة املناسبة والصحيحة حلساب مقدار توهني األشعة          .واالجتاهات يف احلزمة  

factorBuildup (عامل البناء للحزمة اإلشـعاعية    مبيتم من خالل أضافه معامل جديد يف احلسابات يدعى           −( ،
 لذا فان معادلة توهني احلزمـة اإلشـعاعية         ،هذا املعامل اكرب من واحد صحيح     دائما   ويكون   ،Bويرمز له بالرمز    

  :تصبح كما يلي بعد إدخال معامل البناء
xeIBxI µ−= 0 )(  

 ةالقيم التجريبي   يبني) 1(اجلدول  و وملختلف املواد، لطاقات املختلفة للفوتونات    على ا  إجياده جتريبياً     مت ومعامل البناء 
  . هذا املعاململقدار

 xµمادة الدرع ومعامل التوهني للمادة      طاقة الفوتون وعلى    معامل البناء يعتمد على     ، يتضح بان    )1(من اجلدول    
 تعرفو  ،Lengths)n (Relaxatio  تعرب عن متوسط املسار احلر يف املادة       xµقيمة  و ،بالنسبة اىل طاقة الفوتون   
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)1/(  تقلل التدفق األصلي للحزمة مبقدار     اليتالقيمة   على اهنا  e          ومتوسط املسار احلر يف املادة هو متوسط املسـافة ،
ال اليت يقطعها الفوتون يف املادة قبل حصول أي تفاعل له مع املادة مثل االمتصاص أو التشتت الذي يؤدي اىل اختز                   

  .  اإلشعاعيةالفوتون من احلزمة
  :مثال

)10000/.( حزمة إشعاعية شدهتا   2 scmPhotons   فولت وضع أمامها حاجز     إلكترون  وبطاقة واحد مليون
   ، سم2من احلديد بسمك 

  ؟احسب شدة احلزمة بعد احلاجز يف حالة كانت منتظمة -1
 للحديد على هـذه الطاقـة يسـاوي        إذا علمت بان معامل التوهني        ؟ ،   ويف حالة كانت غري منتظمة     -2

1472.0 −cm ؟   
  :احلل

  :إذا كانت احلزمة منتظمة فان شدهتا بعد احلاجز ستكون كما يلي
scmphotonexI cmcm ./389010000)( 22472.0 1

== ×− −  
  

أما يف حالة كون احلزمة غري منتظمة فان شدهتا ستكون بعد إدخال معامل البناء والذي ميكن إجياده مـن                   
 1.0 و     0.5وتقع يف اجلدول بني قيمـة       ،  0.944 واليت تساوي    ،xµ إجياد قيمة من مث يتم    و ) 1 ( رقم اجلدول

  :عملية تقريب كما يليمث نقوم بأجراء  فولت إلكترون عند طاقة واحد مليون
1.41  0.5  
 1.8 0.944  
1.85  1.0  
  :وبالتعويȐ يف املعادلة التالية جند قيمة شدة احلزمة

sxI .photon/cm 7000  3890 8.1)( 2=×=  
ا غري منتظمة    بعد احلاجز عندما تكون منتظمة ويف حالة كوهن         اإلشعاعية ومبالحظة الفرق بني شدة احلزمة    

 زيادة Ƨك الدرع للوصول اىل القيمة املقبولة         األمر  ưا يستدعي  ،يصل تقريبا اىل ضعفي القيمة    فهو فرق غري بسيط     
 حƓ املصدر املنتظم قد يصبح غري منتظم بعد الـدرع            بأنه عملياً  تهمالحظ من اجلدير    ،واملسموح هبا خارج الدرع   ا

  . نفسهانتيجة التشتت الذي حيدث للفوتونات عند مرورها يف مادة الدرع
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factorBuildup قيم معامل بناء احلزمة اإلشعاعية) 1(جدول     xµ   لطاقات خمتلفة لقيم−

10 8 6 5 4 3 2 1 0.5 0.1 Energy (MeV) 
1.19 1.22 1.26 1.28 1.32 1.33 1.37 1.45 1.57 1.91 0.5 
1.35 1.41 1.49 1.54 1.62 1.68 1.78 1.99 2.28 2.86 1.0 
1.64  1.76  1.94  2.04  2.19  2.38  2.66  3.26  4.07  4.87  2.0  
1.93  2.11  2.37  2.54  2.78  3.11  3.62  4.76  6.35  7.07  3.0  
2.22  2.46  2.81  3.04  3.38  3.86  4.64  6.48  9.14  9.47  4.0  
2.52  2.82  3.26  3.55  3.99  4.64  5.72  8.41  12.4  12.1  5.0  
2.83  3.18  3.72  4.08  4.61  5.44  6.86  10.5  16.3  14.9  6.0  
3.14  3.55  4.19  4.61  5.24  6.26  8.05  12.9  20.7  18.0  7.0  
3.46  3.92  4.66  5.14  5.88  7.1  9.28  15.4  25.7  21.3  8.0  
4.12  4.68  5.61  6.23  7.18  8.83  11.9  21.0  37.6  28.7  10.0 
5.87  6.64  8.09  9.03  10.5  13.4  18.9  37.7  78.6  51.7  15.0 
7.74  8.68  10.7  11.9  14.0  18.1  26.6  57.9  137  81.1  20.0 
9.74  10.8  13.3  14.9  17.5  23.0  34.9  81.3  213  117  25.0 
11.8  13.0  16.0  18.0  21.0  28.1  43.6  107  307  159  30.0 

A
lu

m
in

um
 

 
(µ

x)
   

1.19  1.22  1.25  1.27  1.3  1.32  1.35  1.41  1.48  1.26  0.5 
1.33  1.39  1.47  1.51  1.57  1.64  1.71  1.85  1.99  1.4  1.0 
1.59  1.71  1.87  1.97  2.12  2.28  2.49  2.85  3.12  1.61  2.0  
1.86  2.04  2.3  2.46  2.68  2.96  3.34  4  4.44  1.78  3.0  
2.16  2.41  2.76  2.98  3.29  3.68  4.25  5.3  5.96  1.94  4.0  

2.5  2.81  3.25  3.53  3.93  4.45  5.22  6.74  7.68  2.07  5.0  
2.87  3.24  3.78  4.11  4.6  5.25  6.25  8.31  9.58  2.2  6.0  
3.27  3.71  4.33  4.73  5.31  6.09  7.33  10.0  11.7  2.31  7.0  
3.71  4.2  4.92  5.38  6.05  6.96  8.45  11.8  14.0  2.41  8.0  
4.69  5.3  6.18  6.75  7.6  8.8  18.8  15.8  19.1  2.61  10.0 
7.88  8.64  9.85  10.7  11.9  13.8  17.4  27.5  35.1  3.01  15.0 
12.3  12.9  14.2  15.2  16.8  19.4  24.6  41.3  55.4  3.33  20.0 
18.1  18.2  19.3  20.3  22.1  25.4  32.5  57.0  79.9  3.61  25.0 
25.7  24.5  25.1  25.9  27.9  31.7  40.9  74.5  108  3.86  30.0 

Ir
on

 
µx 

1.2 1.23 1.27 1.28 1.31 1.34 1.38 1.47 1.6 2.37 0.5 
1.37 1.43 1.51 1.56 1.63 1.71 1.83 2.08 2.44 4.55 1.0 
1.68  1.8  1.97  2.08  2.24  2.46  2.81  3.62  4.88  11.8  2.0  
1.97  2.15  2.41  2.58  2.85  3.23  3.87  5.5  8.35  23.8  3.0  
2.25  2.46  2.84  3.08  3.46  4  4.98  7.68  12.8  41.3  4.0  
2.53  2.82  3.27  3.58  4.07  4.8  6.15  10.1  18.4  65.2  5.0  
2.8  3.15  3.7  4.08  4.68  5.61  7.38  12.8  25.0  96.7  6.0  

3.07  3.48  4.12  4.58  5.3  6.43  8.65  15.8  32.7  137  7.0  
3.34  3.8  4.54  5.07  5.92  7.27  9.97  19.0  41.5  187  8.0  
3.86  4.44  5.37  6.05  7.16  8.97  12.7  26.1  62.9  321  10.0  
5.14  5.99  7.41  8.49  10.3  13.3  20.1  47.7  139  938  15.0  
6.38  7.49  9.42  10.9  13.4  17.8  28  74.0  252  2170  20.0  
7.59  8.96  11.4  13.3  16.5  22.4  36.5  104  403  4360  25.0  
8.78  10.4  13.3  15.7  19.7  27.1  45.2  1391  594  7970  30.0  

W
at

er
 

(µ
x)
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  ).1(تابع جدول رقم 
1.19  1.22  1.26  1.27  1.31  1.33  1.37  1.45  1.57  1.89  0.5 
1.35  1.41  1.49  1.53  1.61  1.67  1.77  1.98  2.27  2.78  1.0 
1.64  1.76  1.93  2.04  2.18  2.38  2.65  3.24  4.03  4.63  2.0  
1.93  2.11  2.37  2.53  2.77  3.09  3.6  4.72  6.26  6.63  3.0  
2.22  2.45  2.8  3.03  3.37  3.84  4.61  6.42  8.97  8.8  4.0  
2.51  2.81  3.25  3.54  3.98  4.61  5.68  8.33  12.2  11.1  5.0  
2.8  3.16  3.69  4.05  4.6  5.4  6.8  10.4  15.9  13.6  6.0  
3.1  3.51  4.14  4.57  5.23  6.2  7.97  12.7  20.2  16.3  7.0  
3.4  3.87  4.6  5.09  5.86  7.03  9.18  15.2  25.0  19.2  8.0  

4.01  4.59  5.52  6.15  7.15  8.71  11.7  20.7  36.4  25.6  10.0  
5.57  6.43  7.86  8.85  10.5  13.1  18.6  37.2  75.6  44.9  15.0  
7.19  8.31  10.2  11.6  13.9  17.7  26.0  57.1  131  69.1  20.0  
8.86  10.2  12.7  14.4  17.4  22.5  33.9  80.1  203  97.9  25.0  
10.6  12.2  15.2  17.3  20.9  27.4  42.2  106  290  131  30.0  

C
on

cr
et

e
 

µx 

1.28  1.3  1.26  1.25  1.21  1.23  1.21  1.2  1.14  1.51  0.5 
1.51  1.51  1.42  1.41  1.36  1.4  1.4  1.38  1.24  2.04  1.0 
2.01  1.9  1.73  1.71  1.67  1.73  1.76  1.68  1.39  3.39  2.0  
2.63  2.36  2.08  2.05  2.02  2.1  2.14  1.95  1.52  5.6  3.0  
3.42  2.91  2.49  2.44  2.4  2.5  2.52  2.19  1.62  9.59  4.0  
4.45  3.59  2.96  2.88 2.82  2.93  2.91  2.43  1.71  17.0  5.0  
5.73  4.41  3.51  3.38 3.28  3.4  3.32  2.66  1.8  30.6  6.0  
7.37  5.39  4.13  3.93 3.79  3.89  3.74  2.89  1.88  54.9  7.0  
9.44  6.58  4.84  4.56 4.35  4.41  4.17  3.1  1.95  94.7  8.0  
15.4  9.73  6.61  6.03 5.61  5.56  5.07  3.51  2.1  294  10.0  
50.8  25.1  13.7  11.4 9.73  8.91  7.44  4.45  2.39  5800  15.0  
161  62.0  26.6  19.9 15.4  12.9  9.98  5.27  2.64  1.3×105 20.0  
495  148  49.6  32.9 23.0  17.5  12.6  5.98  2.85  ..33 ×106 25.0  

1470 344  88.9  52.2 32.6  22.5    6.64  3.02  8.8×107 30.0  

Le
ad

  
µx  

  :مثال
  يسـاوي   اإلشـعاعي  نشاطه K42 احسب السمك الالزم من الرصاص لتدريع مصدر مشع من البوتاسيوم           

 علما بـان    ،ساعة على بعد متر واحد    / ملي رنتجن  2.5كوري لتقليل التعرض اإلشعاعي من املصدر اىل مقدار         10
K42      للمستوى األرضي وجسيمات بيتـا     %  82فولت بنسبة    إلكترون    مليون 3.52 يبعث جسيمات بيتا بطاقة
  يتبعه بعد ذلك انبعاث أشعة جاما؟مث مستوى اإلثارة األول اىل %  18بنسبة و مليون إلكترون فولت 2طاقة ب

  :احلل
عاث ألشعة   ال يتبعه أي انب     فانه ينبعث اىل املستوى األرضي للنواة    %  82 مبا أن جسيم بيتا األول الذي نسبته        
 انبعاث أشعة جاما بنفس النسـبة        هيتبعاىل مستوى اإلثارة األول     %  18جاما، أما انبعاث اجلسيم الثاين لبيتا بسبة        

 وعلية فـان    ،فولت إلكترون    مليون 1.52 بني املستوى األول واألرضي وتساوي        يف الطاقة   الفرق تساويوطاقتها  
  :ن وجود الدرع سيكونالتعرض اإلشعاعي على بعد متر من املصدر بدو

1.37R/hr1.52MeV)(0.18Ci 100.5  5.0 =×××=×=Γ CE&  
 بـان  معامل بناء  إذا عرفنا  استخدام لسمك الدرع على اعتبار انه منتظم وبدون سوف نقوم بعمل تقدير أويل    اآلن

1536.0  للرصاص على هذه الطاقة تساويµقيمة  −cm  ما يليك:  
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cmx
hremRhrmR x

8.11
 /1370/5.2 536.0

=
= −

  

حزمة األشعة فأننا نقوم مبا  يف  ولكن يف حالة وجود حالة بناء ،هذا السمك املطلوب يف حالة عدم وجود حالة بناء
  : يلي

  مقدار بعد الدرع،اجلرعة   نصف Ƨك واحد على هذا الدرع وحنسببإضافة نقوم - 

  : يف هذه احلالة يساويƧك النصف 

cm
cm

HVL 29.1
536.0

693.0
1 == −  

cm1.1329.18.11  يســاوي بعــد إضــافة نصــف الســمك رعيصــبح Ƨــك الــد  xµ وقيمــة+=
02.71.13536.0 =×=xµ وباستعمال عملية التقريب التقـاطعي     ) 1(معامل البناء هلذه القيمة من اجلدول        و

  : وبالتعويȐ يف املعادلة B=35.3 يساوي

hrmReI /1.4 137035.3 02.7 =×= −  
 ومبا أن زيادة معامل البناء رياضياً اقل بكثري مـن تنـاقص املعامـل               ،القيمة أعاله ال تزال عالية وال حتقق املطلوب       

 سيقلل قيمة التعرض لوغاريتمياً لقيمة      ،y  فإننا يف هذه احلالة سنضيف Ƨك معني ليكون        ، يف املعادلة  أللوغاريتمي
  : ميكننا كتابة معادلة التناقص هذه كما يلي،ساعة/ملي رنتجن 2.4ملطلوب ولنقول اقل من قيمة التعرض ا

x 0.536 y    
1.4
4.2 µ==⇒=− ye  

56.7)02.7536.0( اجلديدة   xµوتصبح قيمة    +=cm،      حسب قيمة    مث جند معامل البناءxµ بنفس   اجلديدة 
  :  وبعد ذلك نعوض القيم اجلديدة يف املعادلة كما يلي3.53ساوي وت) التقريب التقاطعي(الطريقة السابقة 

hrmReI / 52.2 137053.3 56.7 =×= −  
 وميكن يف هذه احلالة ملزيد من االحتياط و األمان إضافة Ƨك عشري أو أي         ،هذه القيمة هي األقرب للقيمة املطلوبة     

  . يطƧك بس
  :مثال

 جسيمات بيتا متبوعـة بأشـعة       يطلق ، كوري 144  اإلشعاعي نشاطيه  Na22  مصدر مشع من الصوديوم   
 املـاء   Ƨك  وضع يف بركة ماء، احسب        ،فولت إلكترون    مليون 1.37فولت و  إلكترون    مليون 2.75جاما بطاقة   

 متر مباشرة فوق املصـدر  6ساعة على ارتفاع /ملي رنتجن 20عن حبيث ال يزيد  التعرض اإلشعاعي   لتقليل الالزم
   اجلرعة على سطح املاء مباشرة ؟ احسب مقدارو

  :احلل
 لذا فان معامل التوهني هلما سـيكون        ، اقل اآلخر طاقته  يوجد عندنا فوتونات عدد اثنني أحدمها طاقته عالية و        

1043.0 −cm   1061.0 و −cm  ذو الطاقـة  سنقوم أوال حبساب مقدار التعرض الناتج عن الفوتـون   . توايل  على ال 
  :      أمتار مث سنجد التعرض املضاف نتيجة الفوتون األقل طاقة كما يلي6وتقليله اىل احلدود املطلوبة على بعد 
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R/hr5.5
36

.75MeV)2(Ci 4410.5  
6

5.0
2 =

××
=

×
=Γ

CE&  

  :لو قمنا حبساب مقدار التعرض على افتراض احلزمة املنتظمة كما يلي

cmx
x

ehrmRhrmR x

1.130
62.5

 )/5500(/20
1

1

=
=

×= −

µ
µ

  

  ، ومـن املعادلـة     Ƨ2.8ـك نصـف     قيمـة   تعادل تقريبا    و 6 و 5ما بني    تقع   xµلقيمة   ويكون معامل البناء    
µ/693.05.0 =x     جند قيمة  µ   98.18.2693.0 وتساوي  لتصـبح   xµتضاف اىل القيمـة األوىل ل        ×=

 وبتعويȐ هذه القـيم يف املعادلـة      7.5 وقيمة معامل البناء هلذه القيمة اجلديدة يساوي تقريبا          ، 7.6القيمة الكلية   
  :التالية جند

hr
mR20  55005.7 6.7

75.2 =×=Γ −e
hr
mR&  

وذلك لوجود تعرض   هذا السمك كايف لتقليل مقدار التعرض اىل القيمة املطلوبة ولكننا حباجة اىل مقدار تعرض اقل                
 اىل األول حلصلنا على قيمة هي       xµ1.0  فلو على سبيل املثال أضفنا Ƨك قليل جدا بقيمة          اآلخر،  الفوتون ناتج عن 

ولكـن  . ساعة/ ملي رنتجن  18.5 وبتعويضه حنصل على مقدار تعرض يساوي        7.44 ومعامل بناء يساوي     7.7
فولت لنجـد أن قيمـة       إلكترون    مليون 1.37 من الفوتون اآلخر ذو الطاقة       جيب علينا أالن حساب قيمة التعرض     

 ومعامل البناء   10.9 تساوي   0.043 اىل معامل التوهني األول      0.061 مضروبة بنسبة معامل التوهني الثاين       7.7
  :   أمتار للفوتون الثاين كما يلي6 جند مقدار التعرض على بعد ذلك وبعد ،24.8 يساوي هلذه القيمة

R/hr.MeV).( Ci.  CE.Γ . 742
36

37114450
6

50
2371 =

××
=

×
=&  

  :ومقدار التعرض بعد الدرع املائي بوجود معامل بناء حيسب كما يلي

hr
mRe

hr
mR 1.25  27408.24 9.10

37.1 =×=Γ −&  
قيمة  ساعة/ ملي رنتجن  19.8وجبمع مقدار التعرض من الفوتون األول ومقدار التعرض من الفوتون الثاين تساوي             

 0.043 على معامل التـوهني      نقسمه 7.7يساوي   للمصدر    عمق املاء املطلوب كدرع     فان هوعلي. التعرض الكلية 
بالنسبة للجرعة على سطح املاء مباشرة      أما  .  سم 179يساوي  و Ƨك املاء املطلوب كدرع إشعاعي    للحصول على   

  :نطبق قانون التربيع العكسي كما يلينجدها من خالل ف
hrmR /222)

179
600(8.19 2 =×  

  :ț اإلȞȉاعية ألجȂȾة األȞȉة السينيةوالدر

تستعمل أجهزة األشعة السينية لغايات التشخيص الطƑ واملعاجلة اإلشعاعية وبعȐ التطبيقات غري الطبية مثل              
وبالعادة يكون أنبوب األشعة مدرع بدرع من الرصاص مع وجـود فتحـة             . ياملخربالتصوير الصناعي والتحليل    

  .لفوتونات غري املرغوب فيها من احلزمةƪروج حزمة األشعة بوجود مرشح من األملنيوم أو النحاس الختزال ا
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 التشـغيل   اثنـاء  معينة  لتمنع التسرب أو تقلله        ةدرع أنبوب األشعة بالعادة يكون ضمن مواصفات تصنيعي       
ساعة / رنتجن 0.1 املواصفات والتوصيات الدولية هبذا اƪصوص واليت تكون حبدود          حسب ،للحدود املسموح هبا  

فولـت و    إلكترون    كيلو 500 تقل عن    لɊنبوب الطاقة القصوى     حالة كانت  يفعلى بعد متر واحد من األنبوب       
فولت  إلكترون   كيلو500ساعة على بعد متر واحد لɊجهزة ذات الطاقة القصوى اليت تزيد عن             / رنتجن 1مبقدار  

ية مثـل   وهذه القيمة قد تزيد عن هذه احلدود عندما يستعمل األنبوب لغايات غري طب            . مثل أجهزة األشعة العالجية   
  اقصـى  ب الدروع للمصادر املشعة على     على أساس حسا   درع أنبوب األشعة   يصمم   ويف العادة . التصوير الصناعي 

  .   األشعةنبوبألتشغيلي جهد 
يتكون حقل األشعة يف غرفة جهاز األشعة من عدة عناصر فهناك اإلشعاع الرئيسي واألشعة املتشتتة واألشـعة          

هذه العناصر مهمة عند عملية حساب وتصميم الدرع        ). 4( بالشكل    موضح كما هو ل  املتسربة واجتاه الشعاع الفعا   
 كمـا أن هنـاك      ،فالدرع الرئيسي جيب أن يكون يف اجتاه الشعاع الفعال        .اإلشعاعي ملنشاة حتوي على جهاز أشعة     

ن املقابلـة هلـذا    ويف هذه احلالة تكون كل اجلـدرا ،عدة اجتاهاتقابل للتوجيه لاحتمالية أن يكون الشعاع الفعال     
 الشعاع هي دروع رئيسية، ومبا أن هناك أشعة متسربة من أنبوب األشعة وأشعة متشتتة من جسم املـريȐ ومـن                   

ون لغايات تـوهني الشـعاع   ع ال تكو وهذه الدر،جيب عمل دروع ثانوية، جدران و أرضية وسقف غرفة األشعة 
تشتتة بكافة االجتاهات أي أن كل درع غري الدرع الرئيسـي           إƴا لغايات توهني األشعة املتسربة واألشعة امل      الفعال و 

  .هو درع ثانوي
عند تصميم الدروع اإلشعاعية لغرف األشعة يأخذ باالعتبار أن ال تتجاوز اجلرعة املسموح هبـا يف املنـاطق                  

 8ع   باألسبو على أساس Ʀس أيام   )  أسبوع/ ملي سيفرت  1(عن  ) اƪاضعة للرقابة املباشرة للعاملني   (املسيطر عليها   
 فيجـب أن ال  ،للمناطق غري اƪاضعة للرقابة املباشرة للعاملني أو مسئويل الوقاية اإلشعاعية   ساعات عمل يف اليوم، و    

 الدوليـة للوقايـة     اللجنـة على أساس اعتماد احلدود القدمية الصادرة عن        ) أسبوع/  ملي سيفرت  0.1(تزيد عن   
،  60حدود جديـدة  يف تقريرهـا رقـم     اللجنةالن فقد اعتمدت  أما أ،26رقم الواردة مبنشورها  اإلشعاعية 

سلسلة السالمة و األمان اإلشـعاعي       - 115رقم  واعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه احلدود مبنشورها         
 ملـي   0.4( وبناء على احلدود اجلديدة فان احلد املسـموح بـه يف املنـاطق املراقبـة                 .وتبنتها العديد من الدول   

ولغايات احلسابات وتصميم الدرع اإلشعاعية ). أسبوع/  ملي سيفرت0.02(واملناطق غري املراقبة ) أسبوع/رتسيف
ق احلدود املتبعة تشريعاً     فيستطيع املهتم تطبي   ،ألجهزة األشعة السينية تسمى هذه احلدود باحلد املسموح به أسبوعياً         

  املعتمد يف    ALARA لتطبيق مبدأ    ن هذه احلدود استناداً    م  اىل اقل   ختفيȐ اجلرعة  العمل على  مع مراعاة    هيف بلد 
  .الوقاية اإلشعاعية

  :حسابات الدروț اإلȞȉاعية الرǝيسية

 ومت متثيـل هـذه النتـائج يف         ،متنوعة مت قياسها جتريبياً    لفة ولطاقات مواد خمت  باستخدام    عملية توهني األشعة  
رب الدرع اإلشعاعي تعتمد على جهد القمة ألنبـوب األشـعة            األشعة اليت تع   بأنمنحنيات بيانية، فقد وجد جتريبيا      

 وليس على التيار فقط باإلضافة اىل املسافة ونوع          معا، املار يف فتيل التسخني يف األنبوب      وتتناسب مع الزمن والتيار   
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يتم من ل ،وبقيم املختلف جلهد القمة لɊنب ومن هنا مت وضع هذه املنحنيات يف جمموعات متثل املواد وال       ،مادة الدرع 
  . Ƨك الدرع املناسب لكل حالةإجيادخالل هذه املنحنيات 

 عامـل مسي املراد تصميمه إلجياد قيمة      هناك عدة عوامل رئيسية تدخل يف عملية حساب Ƨك الدرع الرئي            
FactordTransmitteK مرور األشعة عرب الدرع     على بعد متـر     ،دقيقة.  بوحدة الرنتجن لكل ملي أمبري       − 

إجياد السمك املطلوب الذي يضـمن      ) 8-5( الشكل   ة ليتم من خالل قيمة هذا املعامل واملنحنيات التجريبي        ،واحد
  :االلتزام يف احلدود املسموح هبا وهذه العوامل هي

  
    .الدروع الرئيسية والدروع الثانويةوغرفة األشعة وعناصر حقل األشعة داخل الغرفة : )4 (الشكل

 P ويرمز له بـالرمز      exposure) weekly le(permissib ه أسبوعياً مقدار التعرض املسموح ب    -1
  .وكما مت ذكره أعاله

أسبوع ويرمـز لـه     / دقيقة.  مقاس بوحدة امللي أمبري      rkload)(weekly wo حجم العمل األسبوعي   -2
ن حسابه على سبيل املثال من عدد الصور         وميك ، وحيسب هذا على أساس حجم العمل األقصى       Wبالرمز

 .اإلشعاعية الكلية املمكنة يف األسبوع مضروبة يف قيمة التيار والزمن لكل صورة
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 وهو ميثل اجتاه الشعاع الفعال خالل العمل فعلى سبيل          Uمعامل التوجيه للشعاع الفعال ويرمز له بالرمز         -3
شعة ثابت باجتاه واحد فان معامل التوجيه له يكون واحد أما إذا كان يوجه              املثال عندما يكون جهاز األ    

¼ ل التوجيه باجتاهني فان معامل التوجيه يكون نصف وإذا كان متحرك يف االجتاهات األربع فيكون معام         
 . لنوع العمل املتوقع وطبيعة االستعمال للجهازة املسبقخطة العمل من ته معرفتتموهذا 

 هلـذه   اإلشـغال  وهذا يعتمد على نوع ونسبة       T للمنطقة املراد ƥايتها ويرمز له بالرمز        اإلشغالمعامل   -4
 ) .2(كامل أو جزئي وقد مت تصنيف هذه املناطق كما هو مبني يف اجلدول سواء املناطق 

 .وتقاس باملتر)  ƥايتها أو املنطقة املراد( الدرع  بني أنبوب األشعة وd املسافة -5

  : من املعادلة التاليةKوبأخذ هذه العوامل باالعتبار ميكننا حساب وإجياد قيمة املعامل 

 
2

WUT
PdK = 

 .معامل األشغال حسب نوع املكان املراد ƥايته من اإلشعاع): 2(جدول 
  املكاننوع   نوع األشغال وقيمة املعامل

مكاتب، خمتربات، متاجر، قاعات، غرف املمرضات وأمـاكن املعيشـة،           T = 1أشغال كامل 
  مناطق لعب األطفال، والعمارات السكنية اجملاورة ، قاعات انتظار املرضى 

  املمرات،غرف االستراحة، املصاعد بوجود عامل مصعد، واملواقف املأهولة  ¼ = Tأشغال جزئي 
مات، واألدراج، واملصاعد بدون عامل، واملنـاطق اƪارجيـة غـري           احلما  T = 1/16أشغال نادر 

  .املأهولة
  

  :مثال
 ملي أمبري، فإذا بلغ الزمن الكلـي لعمـل   220 كليو فولت ذروة وتيار 125 أقصى جهاز أشعة يعمل جبهد  

 غري مراقبه    ثانية يف األسبوع ، احسب الدرع الالزم من الرصاص أو من األƧنت حلماية غرفة استراحة               90اجلهاز  
  اجتاهات خمتلفة وبقية الوقت يوجه حنو األرض؟ هناك أمكانية لتوجيه اجلهاز اىل ثالث  متر علما بان4.5على بعد 

  :احلل
RP للمناطق غري املراقبة حسب التعليمات احلديثة        القيمة املسموح هبا أسبوعياً     وقيمـة معامـل     ،=002.0

md واملسافة بني األنبوب واملنطقة املراد ƥايتها،  U=3/1توجيه الشعاع الفعال  ¼  اإلشغال  ومعامل =5.4
wkmAmAW وحجم العمل  min/.330.min5.1220 نعوض هـذه القـيم يف       K قيمة   إلجياد و .=×=

  :كما يلياملعادلة 

m. 1at  
min.

101.5 
4/13/1330

)5.4(002.0 3-
2

mA
RK ×=

××
×

=  

سـم مـن    20.3 ملم من الرصـاص و       1.8جند بان Ƨك الدرع الالزم يساوي       ) 5( الشكل   من املنحنيات يف  و
  .األƧنت
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  [123] لɊشعة السينية ةالتجريبيمنحنيات التوهني ): 5(الشكل 
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   [123] لɊشعة السينيةةالتجريبيمنحنيات التوهني ): 6(الشكل   
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 [123] لɊشعة السينية ةالتجريبيمنحنيات التوهني ): 7(الشكل 
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   .[123] لɊشعة السينيةةالتجريبيمنحنيات التوهني ): 8(الشكل 
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عند تصميم الدروع اإلشعاعية جيب األخذ بعني االعتبار الدروع القائمة فعلى سبيل املثال إذا كـان هنـاك                    
 هلا سواء كان من األƧنت أو       جدران قائمة من األƧنت جيب أن تدخل ضمن احلسابات ويتم إضافة الدرع الالزم            

  .عمل موازنة بني كلفة الوقاية اإلشعاعية والوقاية اإلشعاعيةأخرى، لالرصاص أو أي مادة 

  :الدروț اإلȞȉاعية الǮانوية

ال يقـع   و،الدرع اإلشعاعي الثانوي هو الدرع الذي يتم تصميمه للحماية من اإلشعاعات املتسربة واملتشـتتة            
 ، الرئيسي  اإلشعاع  عن  نوعياً خمتلفنيفيزيائيا هذين العنصرين من عناصر حقل األشعة         و .الضمن جمال الشعاع الفع   

ناسـب   فان تصميم الدرع الثانوي هلذين العنصرين يتم بشكل منفصل لكل منهما ويتم بالتـايل اختيـار امل                 لذا،
بة واملتشتتة دائما تساوي واحـد      اعتبار قيمة توجيه الشعاع لɊشعة املتسر     الطريقة املثلى للحسابات هي     و. جملموعها
 وان احتمالية عملية التسـرب      ، وذلك على اعتبار أن خواص هذين العنصرين موحدة يف احلقل اإلشعاعي           ،صحيح

    .بشكل متساوąاالجتاهات ووالتشتت حتصل يف مجيع 
hrRسـاوي مبقدار يألنبوب األشعة كوم باحلدود املقبولة تصنيعياً فاإلشعاع املتسرب يكون بالعادة حم   /1.0  
أجهزة التشخيص اإلشعاعي املستخدمة لغايـات التصـوير اإلشـعاعي            يف ى بعد متر واحد من مركز األنبوب      عل
hrRو  تستخدم حلاالت املعاجلة السطحية عندما تكون املنطقة املراد معاجلتها على           اليت ألجهزة األشعة العالجية     1/

 ألجهزة املعاجلة ذات الطاقات العالية مثل       وو قريبة جدا منه وال تتطلب طاقة اخترقيه عالية لإلشعاع،           سطح اجلسم أ  
 كيلو فولت جهد    500اكرب من    (وأشعة اكس املنتجة بواسطة املسارعات الطبية     ) الكوبالت والسيزيوم (أشعة جاما   

hrR يكون أن فان احلد املسموح به إما ،)قمة عندما تكون هـذه  . من قيمة الشعاع الفعال املنتج%  0.1أو  1/
نصـف   يكون حساب الدرع الثانوي لɊشعة املتسربة من خـالل عـدد             ،Ytالقيمة بوحدة الرنتجن لكل ساعة      

 دقيقة باألسبوع والساعة  t  ومبا أن األنبوب يعمل فترة زمنية مقدارها       ، اجلرعة للحدود املقبولة    الالزم لتقليل  السمك
  : من األنبوب لكل ساعة يساويd  دقيقة يكون مقدار التعرض اإلشعاعي على مسافة60تساوي 

260d =مقدار التعرض
Yt   

معامل التوهني ولنرمز إجياد  يلزمنا يف هذه احلالة ،T األشغال ومعامل P  وعلى اعتبار القيمة املسموح هبا أسبوعياً     
  : إذا علمنا بان الزمن يساوي حجم العمل مقسوما على التيارهميكن إجياده من املعادلة التاليو Bله بالرمز 

YWT
IPdB

d
YtTBP

2

2

60      
60

=⇒=  

  :ميكن إجيادها من العالقة التالية ،Bعامل املمة لتوهني اإلشعاع مبقدار  الالزأنصاف السمكومبا أن عدد 
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الالزمة لتوهني اإلشعاع املتسرب مع ضرورة االنتباه جيداً هنـا          أنصاف السمك   وهبذه احلالة ميكننا إجياد عدد      
 كوهنا  ، الطاقة أحادية واألشعة املتسربة تكون     ،ات أحادية الطاقة  ستخدم حلساب الفوتون  ت أنصاف السمك بان عدد   

 حيث يلعب هذا الدرع دور املرشح ألشعة اكس          ،قد مرت من خالل Ƨك معني من مادة الدرع احمليطة باألنبوب          
تعتمد على زاوية   طاقة الشعاع املتشتت    كون   ،حيث يكون ذو طيف واسع من الطاقات      بعكس اإلشعاع املتشتت    و
  .ة ملادة الرصاص واألƧنت مبينة خمتلف من جهد القملطيف نصف السمكقيمة  يبني )3(اجلدول  و.شتتالت

  ملادة الرصاص ومادة األƧنت ومادة احلديد) حزمة عريضة(Ƨك النصف ألشعة اكس ) 3(جدول 
kVp    kV HVL (mm) 

Lead         
     ρ =11.3 

g/cm3  

TVL (mm) 
Lead             

 ρ =11.3 
g/cm3  

HVL (cm) 
Concrete       
 ρ =3.35 
g/cm3  

TVL (cm) 
Concrete       
 ρ =3.35 
g/cm3  

TVL (cm)      
  Steel           

  ρ =3.35 
g/cm3 

50  0.06  0.17  0.43  1.5    
70  0.17  0.25  0.84  2.8    
100  0.27  0.88  1.6  5.3    
125  0.28  0.93  2.0  6.6    
150  0.3  0.99  2.24  7.4    
200  0.52  1.7  2.5  8.4    
250  0.88  2.9  2.8  9.4    
300  1.47  4.8  3.1  10.4    
400  2.5  8.3  3.3  10.9    
500  3.6  11.9  3.6  11.7    

1000  7.9  26  4.4  14.7  4.5  
2000  12.5  42  6.4  21  6.8  
3000  14.5  48.5  7.4  24.5  8.5  
4000  16  53  8.8  29.2  9.1  
6000  16.9  56  10.4  34.5  9.9  
8000  16.9  56  11.4  37.8  10.3  
10000  16.9  55  11.9  39.6  10.5  
18000    55    44.5  10.9  
20000    55    45.7  11  
24000    55    47  11  

137 Cs-  6.5  21.6  4.8  15.7  5.3  
60 Co- 12  40  6.2  20.6  6.9  

  :مثال
 290اقة جهد قمة  ملي أمبري وط26  يبلغجهاز أشعة سينية يستعمل ألغراض عالجية يعمل على متوسط تيار  

 احسب عدد Ƨـك النصـف       ،أسبوع/ دقيقة.  ملي أمبري  24000كيلو فولت وحجم العمل األسبوعي يساوي       
   متر من األشعة املتسربة من األنبوب فقط؟3الالزم حلماية خمترب يقع على بعد 

  :احلل
ساعة على بعـد    / رنتجن 1 املسموح هبا هي     Y  فان قيمة    ، كيلو فولت  500قل من   أمبا أن اجلهاز يعمل جبهد      

)1(  واجلرعة املسموح هبا يف املخترب ذو األشغال الكامل        ،متر واحد  =T 002.0( هي( =P     حسـب احلـدود 
  : كما يليB جند قيمة معامل التوهني ،أسبوع/دقيقة.  ملي أمبري24000احلديثة وحجم العمل يساوي 
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أنصـاف   وبضـرهبا يف عـدد   mm3.1 تساوي) 3(من اجلدول   290 من الرصاص لطاقة     نصف السمك وقيمة  
  .  ملم من الرصاص13 جند بان الدرع الالزم يساوي السمك

 جهد القمة للجهاز اقل      اعتبار انه يف حالة كان      يتم على  هدرع الثانوي لɊشعة املتشتتة فأن    أما بالنسبة حلساب ال   
 كيلو فولت تكون القدرة على اختراق احلاجز مشابه لقدرة الشعاع الفعـال وذلـك الن الفوتونـات                  500من  

 مع املـادة    ل اإلشعاع تفاععلى   الغالب    النمط كونط من طاقتها يف تشتت كمبتون       منخفضة الطاقة تفقد جزء بسي    
 كما يعامل   معه يتم التعامل أما يف حالة زيادة اجلهد عن هذا احلد فان اإلشعاع املتشتت            .  هو التفاعل الكهروضوئي  

سـتختلف  يف هذه احلالـة     و .ة السمك من خالل منحنيات التوهني     الشعاع الفعال وميكن يف هذه احلالة إجياد قيم       
 من القياسات بـان مقـدار       تبني  انه  حيث ،قة حسابه جيب عمل تعديل على طري    و ،Kل   معاجلة قيمة املعام   طريقة

 1000تقل حـوايل     وعلى سبيل املثال فان قيمة التعرض      . األشعة املتشتتة يعتمد على زاوية التشتت      نتيجةالتعرض  
،  مـرة  1000 سوف تزداد    Kبالتايل فان قيمة املعامل     ، درجة من اإلشعاع الرئيسي    90 ةمتر وزاوي  على بعد مرة  

واألمر الثاين هو أن ناتج جهاز األشعة يـزداد  ، a، ويرمز اليها بالرمز سمى نسبة التشتت وهذه النسبة من الزيادة ت    
وقيم هذا املعامل معطاة يف      ،f  ضمن معامل رياضي يرمز له بالرمز      Kمع زيادة جهد القمة ưا يقلل قيمة معامل         

  ).4(اجلدول 
   . لإلشعاع املتشتت fقيم املعامل ) 4(جدول   

  f (KVp)جهد القمة 
  1  500تساوي أو اقل من 

1000  20  
2000  300  
3000  700  

ميكننا  والذي   K املعامل    قيمة دع املتشتت إلجيا  إدخال هذه العوامل املؤثرة على مقدار اإلشعا      لذا جيب العمل على     
  :1 اعتبار أن معامل التوجيه يساوي علىإجياده من املعادلة التالية 

fWT
ddP

K
×

××
=

a
 

22
1  

 املسافة بني اجلسم املشتت واملنطقـة    d و) جسم املريȐ ( املسافة بني منتصف األنبوب واجلسم املشتت        1dحيث  
 تؤخـذ  سم ومتر واحد 80 العادة بني  تكون يف  1d نسبة التشتت بالنسبة للزاوية مبا أن املسافة         aاملراد ƥايتها و    

  :   تصبح املعادلة بالشكل التايل0.001ساوي  درجة ت90 على زاوية a متر واحد وقيمة أساسعلى 

 1000 2

fWT
PdK =  
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  :مثال
 للحماية من األشعة املتشتتة فقط وكم عـدد Ƨـك            من الرصاص  يف املثال السابق احسب Ƨك الدرع الالزم        

  النصف الالزم له ؟
  :احلل

  :عوض هذه القيم يف املعادلة كما يلي حسب املعطيات يف املثال السابق ونK  جند قيمة 

 105.7 
1240001

9002.01000 4−×=
××
××

=K  

نصـف  ال Ƨك إضعاف 6مبا يعادل  ،  )6(من املنحنيات يف الشكل      ملم من الرصاص     8تساوي  قيمة السمك   وجند  
  )  .3(حسب القيم يف اجلدول 

 نتبع ويف هذه احلالة     شتتهملتاعة   لɊش هكرب من أمن املثال أعاله جند بان الدرع الالزم للحماية من األشعة املتسربة            
 جيب  ه فأن لɈخر، أضعاف Ƨك النصف أو اقل بالنسبة        3الطريقة التالية وهي إذا كان Ƨك أحد الدرعني يف حدود           

 أمـا إذا  ، للحماية من األشعة املتشتتة واملتسربة معاً      هذا يكفي  و ،  نصف أخر للدرع ذو السمك األكرب     إضافة Ƨك   
فان Ƨك الدرع األكرب يكون كايف يف هذه احلالـة          )   أضعاف 6يف املثال كان    ( أضعاف   3كان الفرق اكرب من     

 وسـيكون الـدرع ذو   كـبرية  عملية املضاعفة تكون ألن وذلك للحماية من األشعة املتسربة واألشعة املتشتتة معاً     
  .   للحماية من االثنني معاًكايفالسمك األكرب 

ȂȾاعية ألجȞȉاإل țالدرو ǡوحسا ȴصميǩجيةɎȞة الȞȉية يف األǤة املسارعات الط:  

التعليمات اƪاصة بعملية تصميم وحساب الدروع اإلشعاعية يف املسارعات الطبية ذات الطاقة العالية ألغراض                
بتقريرها رقم  ونشرت   (NCRP)العالج اإلشعاعي مت وضعها من قبل اجمللس الوطين األمريكي للوقاية اإلشعاعية            

 تصميم وحساب الدروع    عند االمثللغايات توضيح الطرق    ،   1977 لسنة   51 رها رقم تقري و 1976 لسنة   49
 مثل مادة الدرع وحجم العمل ومقدار األشغال للمناطق ، العملية هذه عوامل تدخل يف عدةحيث يوجد،  اإلشعاعية

  .املراد ƥايتها
إمكانية استخدامها ألغراض متعددة     و ،مها من ناحية الوزن والسمك    ي اىل مادة التدريع فيجب تقي     ة أما بالنسب   

 كما جيب أن تتوفر فيها شروط فعاليتها للحماية من أشـعة            ،من حيث قابليتها بان تكون مادة للتدريع وللبناء معا        
ضد التشقق والتكسـر    و ưتازة مع الزمن     هثباتيجاما وأشعة اكس والنيترونات وان تكون منتظمة ومتجانسة وذات          

 ưا يـؤدي اىل     ، التشعيع املستمر   عملية  وذات تكلفة مقبولة أيضا وغري قابلة للتأثر من        ،زيائية من العوامل الفي   اوغريه
 ومثال على ذلك مثال استعمال مواد ذات عـدد ذري مـنخفȐ لغايـات التـدريع مـن      ،حتوهلا اىل مواد مشعة  

تصاص النيترونات بدون   على ام  درةاق  وكذلك مواد ذات مقاطع عرضية     ،ةانكباحياإللكترونات حƓ ال تنتج أشعة      
  . التأثري النيتروين نتيجةأن تنشط إشعاعيا

 جيب اعتبار   ه فأن ،األجهزةأما بالنسبة اىل حجم العمل وبغياب املعلومات الكافية عن حجم العمل املتوقع هلذه                
 مـريȐ  32ة لى اعتبار معاجل ع، ساعة أسبوعيا40ً هلا وملدة وبالطاقة القصوىهذه األجهزة حبالة تشغيل متواصلة      
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أما يف حالة توفر املعلومات املسبقة عـن        .  حسب توصيات اجمللس الوطين األمريكي للوقاية اإلشعاعية       ، وذلك يومياً
  :حجم العمل فأنة ميكن حساب حجم العمل من املعادلة التالية

DwdPW ×××=  
اجلرعة لكـل   معدل Dو  عدد األسابيع بالسنةwو  عدد أيام العمل باألسبوعd  عدد املرضى باليوم وP حيث

خالل هذه العالقة ميكننا معرفة حجم العمل السنوي معـربا عنـة بوحـدات اجلرعـة             من. مريȐ بوحدة اجلري  
على هذه القيمـة    % 10ل املعاجلة وعملياً يفضل إضافة قيمة       اإلشعاعية على بعد متر واحد من مركز منتصف حق        

  . قد تستدعي هذه الزيادة اليت لوجود بعȐ احلاالت العالجيةنظراً
  : من متر واحد ميكننا تطبيق العالقة التاليةأكثرأما يف حالة رغبتنا يف معرفة حجم العمل على مسافات   

  2
22

2
11 dWdW =   

   ).2( باجلدول  سابقاكما مت توضيحهواألشغال للمنطقة املراد ƥايتها معامل  هو اآلخروالعامل 
 حساب الدروع الرئيسية واليت تقع يف مسار الشعاع         : قسمني عملية حساب الدروع اإلشعاعية تنقسم اىل       

اجلهاز حيتوي هذه  لكون احلقل اإلشعاعي حول       نظراً ، املتشتتة واملتسربة  للحماية من األشعة  الفعال والدروع الثانوية    
  ).9( كما هو مبني يف الشكل ،العناصر

  : من املعادلة التاليةA  وحلساب قيمة Ƨك الدرع الرئيسي نقوم حبساب معامل التوهني

 
)/( 2

21

H
ddWUT

A =  

 قيمـة اجلرعـة     H معامل األشـغال و    Tيه الشعاع الفعال و    معامل توج  U حجم العمل السنوي و    W حيث
 لغايـات   تؤخذ و  للمناطق غري املراقبة    ملي سيفرت  1 ملي سيفرت للمناطق املراقبة و     20املسموح هبا سنويا وهي     

 للمناطق غري املراقبة ويفضل دائما اخـذ        −310 احلسابات بوحدة السيفرت أي انه يتم ضرب القيم السابقة مبعامل         
  . هذه القيم عند احلسابات 3/1

وبعد إجياد معامل التوهني يتم إجياد قيمة السمك من خالل قيمة عدد السمك العشري الالزم لتوهني هذه األشـعة                   
للمواد املختلفة  ) 3( حيث أن هذه القيم ميكن إجيادها من اجلدول          n2 ك النصف  بعدد Ƨ  أو n10 للحدود املقبولة 

كما هـو   دقة أكثرويفضل دائما أجياد Ƨك الدرع من خالل قيمة السمك العشري كونه         ،ختلفةوعلى الطاقات امل  
  :املعادلة التاليةمبني يف 

 
2.3
lnA 

10ln
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  . هو عدد السمك العشري nحيث 
  :مثال 

 مليون فولت قمة حلماية منطقة غـري مراقبـة          10احسب قيمة الدرع الرئيسي الالزم ملسارع طƑ طاقته القصوى          
 10400 أمتار عن منتصف حقل املعاجلة علما بان حجم العمل السنوي يبلـغ              4تستعمل كحمام وتقع على بعد      

  ه على أربع اجتاهات؟هسنة واجلهاز يتم توجي/جري
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  :احلل
 سيفرت مث نضرب هذه القيمة      0.001 ستكون   H مبا أن املنطقة غري مراقبة فان احلدود املسموح هبا للجرعة            

2  وقيمـة  ¼ ومعامل التوجيـه   ¼ وقيمة األشغال للمنطقة تبلغ 0.000333 لتصبح 3/1ب 
21 )/( dd   

)4/1(0625.0 تساوي 2   : A معامل التوهني جندȐ هذه القيم باملعادلة ويعتب و=

123106  
00033.0

0625.025.025.010400
=

×××
=A  

  :مث جند عدد السمك العشري الالزم كما يلي

5.1 
2.3

ln123106 
10ln

ln
===

AN  

 ، جند مقدار السمك العشري    مليون فولت 10وبضرب عدد السمك العشري بالسمك العشري لƧɊنت على طاقة          
 مع مالحظـة    ، سم من مادة األƧنت    200 املنطقة يساوي    ةالسمك الالزم حلماي  ، وبالتايل يكون    )3(من اجلدول   

 حيث أن جتانس مادة الدرع من األمور املهمة اليت جيب           ، السمك العشري  عند إجياد اختيار الكثافة املناسبة لƧɊنت     
  .أخذها باحلسبان

  
  .مصادر األشعة املكونة للحقل اإلشعاعي حول جهاز املعاجلة باألشعة): 9(الشكل

 وهـذا   ،دون أي اعتبار لتوهني األشعة بواسطة جسم املـريȐ         هذه احلسابات تتم     أنذكره هنا   من اجلدير      
 وهو حجم   ، اال ال ميكن جتاهله  و األمهية   Ǔخر على درجة من    ولكن هناك أمر     ،عطينا هامȈ أمان إضايف للحسابات    ي

)4040(2يساوي وبالعادة   ،حقل املعاجلة األقصى   cm×   يستدعي زيادة عـرض     ، وذلك ملعظم األجهزة العالجية 
 الحتواء كامل احلزمة وكلما كان عرض الدرع اكرب من عرض امتداد حزمة األشعة كلمـا                الكفاية مبا فيه    ،الدرع
كونـه   حمدد حقل املعاجلة قابل للدوران       إذا كان ل األشعة سيزداد     مقدار حق  اناعتبار  أمهية   مع   أفضل  الوضع كان
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مقدار هذا العرض يعتمد على      ، كما إن  )10( موضح بالشكل    وهذا األمر  ، اىل زيادة عرض امتداد احلزمة     سيؤدي
  . أيضاًاملسافة بني مركز احلقل والدرع

Ƨك الدرع الثانوي للحماية من م احتساب يتبالنسبة لتصميم وحسابات الدرع الثانوية يف األشعة العالجية،          
  : املعادلة التاليةوباستخداماألشعة املتسربة كما يف الدرع الرئيسي 

 L
)/( 2

21 ×=
H

ddWUT
A  

 مت  ويتم بعد ذلك أجياد عدد السمك العشري كمـا [124,125]  0.001 معامل التسرب ويساوي تقريبا Lحيث 
  . حسابات الدروع الرئيسية يفتوضيحه سابقا

  
  . يؤدي اىل تغري عرض احلزمة اإلشعاعية ưا دوران حقل املعاجلةنتيجة احلقلتغري عرض ): 10(الشكل   

بالنسبة حلساب الدرع اإلشعاعي الثانوي للحماية من األشعة املتشتتة فان األمر خيتلف عن حسـاب الـدرع                 
نه يعتمد على عدة عوامل منها حجم احلقل ونوعية الشعاع وزاويـة            الرئيسي والدرع الثانوي لɊشعة املتسربة كو     

التشتت واإلشعاع املتشتت من املريȐ، وبأي حال فان عملية حساب الدرع اإلشعاعي لɊشعة املتشـتتة ميكـن                 
ة يف منتصف احلقل وعلى بعد متر واحد من          مقدار اجلرع  iD  على اعتبار أن   ،B من خالل معامل التوهني      حسابه

  : املعادلة التاليةوباستخداممصدر األشعة 

TAD
ddH

B
Fi

bt

×××
××

×= −

α

22
5 )1067.1(  



 192

واملسافة بني اجلسم املشتت واملنطقة املـراد       ) املريȐ( هي املسافة بني املصدر واجلسم املشتت        bd و   td حيث أن 
يعتمد على زاوية الـدخول وزاويـة       و معامل التشتت    αو) حقل املعاجلة ( مساحة احلقل املشتت     ƥFAايتها و   

لزوايا دخول وتشتت اإلشعاع املختلفـة وعلـى   ) 5(قيمة هذا املعامل ميكن إجيادها من اجلدول      والتشتت للشعاع   
مـع  ) 7( لك يتم إجياد قيمة السمك الالزم من خالل املنحنيـات يف الشـكل              مث بعد ذ  . طاقات متنوعة لإلشعاع  

  :مالحظة االعتبارات التالية عند إجياد قيمة السمك من خالل هذه املنحنيات وهي
فولت يكون التفاعل املسيطر لإلشعاع مع املادة        إلكترون    مليون 3 ولغاية   0.5 األشعة ذات جهد قمة من       -: أوال

 الفصـل ( يف    سـابقاً  مت توضيحه كما  ووخصوصا للمواد ذات العدد الذري املنخفȐ وبالتايل        هو تشتت كمبتون    
 90فولت عندما يتشتت الفوتون على زاويـة         إلكترون    كيلو 500 تكون طاقة الفوتونات املتشتتة حبدود       ،)الثالث

ذ من املنحنيات    أي أن Ƨك الدرع سوف يأخ      ، درجة 180فولت على زاوية     إلكترون    كيلو 250درجة و حبدود    
   .على هذه الطاقات

 أفنـاء فولت يكون التفاعل املسيطر هو اإلنتاج الثنائي الذي يتبعه           إلكترون    مليون 10 ولغاية   3 من طاقة    -:و ثانيا 
  . درجة90فولت حƓ للزوايا اليت تساوي أو تزيد عن  إلكترون  مليون0.5 القيمة على طاقة ؤخذثنائي فت

 على أساس طاقة   αيفضل اخذ قيمة معامل التشتت       ولعدم توفر املعلومات املالئمة       الطاقة  ما يزيد عن هذه    -:ثالثا 
كما جيب أن يراعى يف هذه . ملادة األƧنت واحلديد0.01فولت وقيمتها يف هذه احلالة تساوي  إلكترون  مليون10

وذلك لزيادة األمان والتقليل من Ƨـك بـاب     ) 11(لشكل   كما هو مبني يف ا     ،)ưر متعرج (تاهة  املاحلالة عمل ưر    
 حƓ االستغناء عنه يف حالة احلسابات اجليدة والكافيـة          أوغرفة املعاجلة ưا يسهل يف هذه احلالة فتح وإغالق الباب           

كما جيب أن يراعى يف ưر املتاهة هذا عدم تعرضه للشعاع الفعال مباشرة وذلك مبعرفـة مـدى امتـداد احلزمـة               
  . نعكاسهااو

  . على زوايا خمتلفة وعلى طاقات متنوعةαمعامل التشتت ) 5(جدول 
 kVp   ( Kv) )درجة(زاوية التشتت 

30 45  60  90  135 
50  0.0005  0.0002  0.00025  0.00035  0.001  
70  0.000065  0.00035  0.00035  0.0005  0.0013  
100  0.0015  0.0012  0.0012  0.0013  0.0022  
125  0.0018  0.0015  0.0015  0.0015  0.0025  
150  0.002  0.0016  0.0016  0.0016  0.0026  
200  0.0024  0.002  0.0019  0.0019  0.0028  
250  0.0025  0.0021  0.0019  0.0019  0.0028  
300  0.0026  0.0022  0.002  0.0019  0.0028  
4000  -  0.0027  -  -  -  
6000  0.004  0.0018  0.0011  0.0006  0.0004  

137 Cs-   0.0065  0.005  0.0041  0.0028  0.0019  
60 Co- 0.006  0.0036  0.0023  0.0009  0.0006  

هو اإلشعاع املتشـتت مـن       منطقة املتاهة    يف األكرب يف كمية اإلشعاع      ساهمامليف حالة ưر املتاهة يكون      
 فانه جيب تقييم هذه      من اجلهاز نفسه وعملياً    اجلدار باإلضافة طبعا لإلشعاع املتشتت من املريȐ واإلشعاع املتسرب        

 بتوجيه الشعاع الفعال بعيدا     ه املتشتت من اجلدار ميكن احلد من      بالنسبة لإلشعاع  ،العناصر عند احلسابات والتصميم   
 لسـنة   33 الدولية للوقاية اإلشعاعية يف تقريرها رقـم         اللجنةويف هذا اƪصوص فقد اقترحت      . عن مدخل املتاهة  
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 على فرض انه إذا تعرضت زاوية ưر املتاهة الداخلية لإلشعاع فـان اجلرعـة               ،قة مشابه هلذه الطريقة    طري 1982
يتنـاقص  من مث    و ،من قيمة اجلرعة عند هذه الزاوية     %  10اإلشعاعية على بعد متر واحد داخل ưر املتاهة سيكون          

 وذلك على فـرض أن اإلشـعاع        ،حلافةباعتماد املسافة من منتصف ا    وذلك   ،تقريباحسب قانون التربيع العكسي     
    Ȑجسم  من اجلدار يزداد خطياً مع زيادة حجم احلقل سواء على          أواملتشتت من املري    Ȑعلـى اجلـدار    أو املري ، 

 ومن خالل هذه الطريقة ميكننا إجياد قيمة اجلرعة         ،وبالتايل فأنة ميكن تطبيق قانون التربيع العكسي لكل حالة تشتت         
  . يف املمر املتعرج

  :المث
 مليون فولت وحجم حقـل املعاجلـة        6يوجد فيها جهاز معاجلة بطاقة      ) 11(غرفة معاجلة إشعاعية كما بالشكل      

2)2020( cm×  فإذا كانت D     جري لكل دقيقة وكان معامـل التشـتت          3 اجلرعة من اجلهاز α   يسـاوي 
 متر أوجد قيمـة اجلرعـة يف        4على بعد    % 0.1 درجة وقيمة اإلشعاع املتسرب هي       90 على زاوية    0.0006
  ؟ EF املنطقة

  
  .غرفة معاجلة إشعاعية موضح فيها ưر املتاهة وتقاطعات وامتداد األشعة) 11(الشكل 

  :احلل
 على أساس انه يوجد عندنا حسـب  1D  ولتكن Dو C  جند يف البداية معدل اجلرعة يف املنطقة الواقعة ما بني

      Ȑالفرضية أعاله إشعاع متشتت من جسم املري sD      و إشعاع متسرب من جهاز املعاجلة  LD فان اجلرعـة    ه وعلي 
1Dستكون  :  
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 وتكـون  2α مـن الشـكل  1D من قيمة   2Dو  EFوبنفس الطريقة ميكننا إجياد معدل اجلرعة يف املنطقة         
 90فولت وعلى زاوية     إلكترون    مليون 0.51وي  تشتت القصوى واليت تسا    امل  الفوتون  على أساس طاقة   0.022

)3.35.3( تهمساح  على اجلدار إشعاعي منعكس حقلالناجتة عن متر و6درجة وعلى مسافة  mm×كما يلي :  
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  : وكذلك حنسب التشتت التايل حسب امتداد خطوط األشعة املتشتتة احملتملة كما يلي
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 بنفس طريقة حساب الدرع     GH وبعد ذلك نقوم حبساب األشعة خلف الدرع نتيجة الشعاع الرئيسي يف املنطقة           
  :متر كما يلي 6.7مسافة على  و4.75 متر  هذا يساوي Ƨك عشري عدد 1.5الرئيسي بوجود درع Ƨكه 
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mm متر ومن مساحة حقل      4شتت باجتاه مدخل املتاهة الذي يبعد       وهذه القيمة سوف تت    5.35.3 لنجد قيمـة   ×
12.1 اجلرعة تساوي  −Svhµ، نشـمل بقيـة قـيم      افتراض بان هذه اجلرعة ستتضاعف مرتني وذلك ل        علينا   اآلن و

  .حقل املعاجلة حجم اس أستم احتساهبا علىي  وهذه اجلرعة ،التشتت القادمة من جدران املمر
فولت فان احتمالية إنتـاج نيترونـات أو         إلكترون    مليون 10يف أجهزة العالج ذات الطاقة اليت تزيد عن           

بروتونات نتيجة تفاعل الفوتونات مع املادة تكون واردة واحتمالية إنتاج النيترونات تكون اكرب حيـث أن طاقـة                  
 إلكتـرون    مليـون  12 طاقة    أما إنتاج الربوتونات فيكون بعد     ،فولت  إلكترون  مليون 10 هيالعتبة هلذا اإلنتاج    

 تصميم الدروع اإلشعاعية وما ينتج عنها من جرعـة          عملية إنتاج النيترونات عند   جيب اآلخذ بعني االعتبار     . فولت
 ي نفسـه   أما مباشرة من املصدر اإلشعاع     تنتج النيتروناتو وهذه   ، ووضع الدرع املناسب هلا    ،للمريȐ أو العاملني  

dirφ ومن املواد املشتتة يف الغرفة      اscφ            وبالعادة تكون منتظمة وثابتة يف الغرفة ويكون اجملموع الكلي للنيترونـات 
  :املنتجة كما يلي

S
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4 2 +=+=
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 معامل االنتقال للتدفق النيتروين خالل الدرع a السطح الداخلي للغرفة و     S عدد النيترونات السريعة و      Qحيث  
  . ملادة الرصاص1.0 ملادة التنجستون و 0.85تساوي و  املسارعس أاحمليط بر

مادة األƧنت حيث   كرب من النيترونات يف     أعادة تكون قدرة  الفوتونات على االنتقال من خالل مادة الدرع              
سـاوي  ي املثال   على سبيل  مليون إلكترون فولت     1 عن    طاقتها ال تزيد واليت  للنيترونات الناجتة   أن السمك العشري    

األƧـنيت   ومن هنا يتضح بان الـدرع        . سم 47 سم من األƧنت بينما السمك العشري للفوتون نفسه تكون           21
 ولكن يف حالـة     ، يلزم أي تدريع إضايف    المتصاص النيترونات و   ال  ومناسب كايفيكون  لتوهني الفوتونات   املناسب  

 ايثلني احملتوية على مادة البورن أو الليثيـوم         تدريع األبواب وưر املتاهة  جيب وضع السمك املناسب من مادة البويل           
ة اىل البـاب      أما بالنسب   ،  المتصاص هذه النيترونات    ،اجلدران الداخلية للممر   متر مربع على األبواب و     20مبساحة  

 0.5 ايثلني مـع      سم من البويل   6فأنة يعتمد أيضا على تصميم املمر ومدى تعرضه للنيترونات ولكن عموما Ƨك             
  .    مليون فولت 25لغاية وامتصاص النيترونات الناجتة عن مسارع طاقته ن كافية لتدريع الباب سم من مادة البور
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  الفصل الǮاƆ عȊر
   التȞرȏ املƗȾ وقياȃ اƨرعات اإلȞȉاعية الǺȊصية 

 لغايات الوقاية اإلشعاعية ومها املمارسة والتدخل ، واملمارسة         ااستخدامامه يتم   نيييوجد هناك تعريفني رئيس   
ي يتلقاه اإلنسـان    هي عبارة عن النشاطات البشرية اليت ينتج عنها زيادة يف مقدار التعرض اإلشعاعي عن احلد الذ               

 والنشاطات اليت   تاالحتياطا الوجود الطبيعي لإلشعاع من مصادر اإلشعاع الطبيعي بينما التدخل فهو جمموع             نتيجة
 املمارسات  أما . غري مسيطر عليها    مصادر أو يقوم هبا اإلنسان للحد من هذه الزيادة يف التعرض الناتج عن ưارسات           

 ضمن احلدود والقيم املسموح هبا قبل البدء يف املمارسـة           هاالتعرض الناتج عن  ون  يك أن املفترض   فمناملسيطر عليها   
ومن الطبيعي أن تكون هذه املمارسات مترافقة مع تعرضات إشعاعية ولكن يف حال الرغبة يف تقليلها فان ذلك من                   

  . تطوير نظم الوقاية اإلشعاعيةمن خالل املمكن 
 حتمية الوجود بشكل كامن أو șاهر وميكن التنبؤ هبـا ومعرفـة             اجلرعات اإلشعاعية نتيجة املمارسات هي    

قيمتها وهذه تدعى حسب تعريفات الوكالة الدولية للطاقة الذرية باجلرعات العادية وبالتايل فان التـدخل ميكـن                 
ها ولـو    أو جتنب   Ǔثارها  واليت تتطلب إجراءات وقائية لتقليلها أو تقليل       هالطارئتصنيفه اىل تدخل يف حاالت التعرض       

بشكل مؤقت وهذا النوع من التدخل يشمل خطط الطوارئ اإلشعاعية واإلجراءات املترتبة عليها،  أمـا الصـنف                  
الثاين فهو التدخل يف حاالت التعرض املزمن لإلشعاع والناتج عن التعرض الطبيعي لإلشعاع مثل غاز الـرادون يف                  

  .بقة نتيجة التلوث من حوادث إشعاعية أو نوويةبعȐ املباين وأماكن العمل والتعرض الناتج عن حوادث سا
 يعود اىل مقدار التعرض اإلشعاعي       الذي التعرض الناتج عن املمارسة يقودنا لتعريف مصطلح التعرض املهين          

استثناء التعرض اإلشعاعي الناتج عن مصادر غـري        ب وذلك لهالذي يتلقاه العامل يف اجملال اإلشعاعي خالل فترة عم        
 أو  ، يف جسم اإلنسان واملوجودة بشـكل طبيعـي        40- عن مصادر طبيعية مثل البوتاسيوم     والناجتةة  قابلة للسيطر 

اإلشعاع الناتج عن األشعة الكونية أو اإلشعاع الطبيعي الناتج عن تواجد املواد املشعة بشكل طبيعـي يف البيئـة أو                   
وبالتايل فان التعرض اإلشـعاعي املهـين هـو         . الغذاء أو حƓ من املصادر اإلشعاعية الواقعة ضمن قائمة االستثناء           

التعرض اإلشعاعي الناتج عن استخدام اإلشعاع واملواد املشعة يف األغراض الطبية والبحثية والعلمية والصـناعية أو                
وهذا التعرض جيب أن يكون ضمن احلدود املسموح هبا وهذه احلدود هي اليت حتدد مستوى               . هإنتاج الطاقة أو غري   

 وهو احلدود املرجعية واليت     Ǔخرية التدخل ملعاجلة أي زيادة يف مقدار التعرض وهذا يقودنا اىل تعريف             وطبيعة وكيف 
تتطلب تدخل فعلي لتصحيحه، أو تدخل حتقيقي أو توثيقي وهذه احلدود هي اليت حتدد مستوى التدخل املطلوب يف         

  . الوقاية اإلشعاعية
  : يف املمارسةالتȞرȏ اإلȞȉاعɄ واألمان

صطلح التعرض املهين يستخدم للتعبري عن مقدار ما يتعرض له العامل يف اجملال اإلشعاعي خالل فتـرة                 أن م   
 واألمان اإلشعاعي وجدت ملنع هذا التعرض من جتـاوز املسـتويات            ةلذا فان مبادئ الوقاي   .  وبشكل تراكمي  هعمل

ي يقع ضمن املستويات واملعـايري      املسموح هبا من هذا التعرض بشكل غري مسؤول وإجازة التعرض اإلشعاعي الذ           
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وبالتايل فان أي تعرض غري قابل لإلذعان ملتطلبات السالمة واألمان اإلشعاعي يعترب تعرض مستثىن من               . املسموح هبا 
 )40-البوتاسـيوم (معايري السالمة وهذا ما ينطبق على التعرض من املصادر الطبيعية لإلشعاع كما ذكرنا سـابقا                

وعدا ذلك فانه يفترض هبا أن تكون قابلة للسيطرة والتحكم هبا مـن             ) واد املشعة يف املواد اƪام    واألشعة الكونية وامل  
خالل إجراءات وقائية معينة أثناء املمارسة للحفاظ عليها ضمن املستوى املسموح به وختضع ملسؤوليات ومتطلبات               

  ).1(قاية اإلشعاعية واملوضحة بالشكلالوقاية اإلشعاعية وذلك باالسترشاد بالتوصيات واملبادئ الرئيسية للو

  
  . مبادئ األمان والسالمة اإلشعاعية يف التعرض املهين): 1(الشكل 

 املناسب سـواء مـن      اإلجراءأن هذه املسؤوليات واملتطلبات تقودنا لضرورة إجياد مستويات معينة تتطلب             
ء ومستوى التحقيق ومستوى التـدخل      املستخدم أو من السلطات املختصة وتشمل هذه املستويات مستوى اإلجرا         

 يكون يف حال جتاوز معدل اجلرعة أو النشاطية اإلشـعاعية املعـدل             اإلجراءفمستوى  . ومستوى التوثيق والتسجيل  
 بالعـادة   اختاذه يتم   اإلجراء وهذا   ،بشكل حالة طوارئ  ولكن  الذي يتطلب املعاجلة وتنفيذ إجراءات الوقاية الالزمة        

أما مستوى التدخل فهو األجراء الذي جيب اختذه لتجنيب العامة أو جمموعـة منـهم               . عاعحلماية العامة من اإلش   
 إجراءات وقائية أو وضعية الطوارئ اإلشعاعية قبل التعرض أو احتمالية التعرض، أما بالنسبة              ذالتعرض لإلشعاع باختا  

للمواد املشعة أو ارتفاع مسـتوى      ملستوى التحقق فهو يف حالة زيادة مقدار التعرض اإلشعاعي أو األخذ الداخلي             
. التلوث عن احلد الذي يتطلب التحقيق فيه والقيام بعملية مراجعة شاملة لإلجراءات ومتطلبات الوقاية اإلشـعاعية               

الذي  مستوى التوثيق والتسجيل هو املستوى من التعرض اإلشعاعي أو األخذ للمواد املشعة من قبل العاملني و                بينما
  . ثيق هذا التعرض ضمن السجل املهين أو اإلشعاعي للعاملني توفيهيتطلب األمر 

 جيب تطبيق متطلبات السالمة واألمان يف حالة إنتاج واستخدام املصـادر اإلشـعاعية يف خمتلـف                 هلذا فأن   
التطبيقات الطبية منها والصناعية والبحثية وغريها وكذلك يف بعȐ املمارسات اليت قد تؤدي اىل تعرض إشعاعي من     

وهذه احلاالت يصـبح التعـرض      . ادر الطبيعية مثل العمل يف أماكن يتواجد فيها غاز الرادون على سبيل املثال            املص
  .  حيكم ضمن املتطلبات وشروط األمان اإلشعاعي مهنياًاإلشعاعي فيها تعرضاً

 الكفايـة  فيه    واملربر جيب أن يكون مبا     ،من أهم مبادئ الوقاية اإلشعاعية هو عدم جواز املمارسة بدون مربر            
 من الضرر الناتج عنـها وعـدم        أكثر ويف هذه احلالة جيب أن تكون الفائدة املرجوة من املمارسة            ،إلجازة املمارسة 
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هذا باإلضافة اىل أن اجلرعات اإلشعاعية الناجتة عـن         . وجود وسيلة بديلة ال تتضمن تعرض إشعاعي بنفس الكفاءة        
ن ضمن احلدود املسموح هبا واحملافظة قدر اإلمكان على ختفيȐ مقدار           هذه املمارسة بعد اإلجازة هلا جيب أن تكو       

 وان كانت هذه اجلرعات ضمن احلدود املسموح هبا ويستثىن مـن ذلـك              اجلرعة اإلشعاعية ما دام ذلك مستطاعاً     
  .استخدام اإلشعاع لغايات العالج وهذا األمر يستدعي أن تكون املمارسة اإلشعاعية اقرب اىل حالة الكمال

ɄاعȞȉال اإلŎيف ا ƙȲامȞوال ƙدمǺوليات املستǘمس:  
 ، حسب ما تقتضيه طبيعة املمارسة اإلشـعاعية      اً أو مرخص  مسجالًاملستخدم ملصادر اإلشعاع جيب أن يكون         

 لغايات توفري الوقاية اإلشعاعية املالئمـة        وذلك يترتب علية عدد من املسؤوليات كما العاملني يف اجملال اإلشعاعي         و
 يترتب علية ه خطورة إشعاعية كامنة، وبالتايل فأنأواملمارسة اإلشعاعية واليت ينتج عنها تعرض إشعاعي منظور لنوع 

وقاية وƥاية العاملني من خطر التعرض اإلشعاعي واالمتثال ملتطلبات ومعايري السالمة واألمـان اإلشـعاعي، أمـا                
صني تقع على عاتقهم مسؤولية التطبيق وااللتزام بتطبيـق         العاملني يف اجملال اإلشعاعي سواء كانوا مسجلني أو مرخ        

وهذا األمر يتمثل بعدم جتاوز احلدود املسموح هبا من التعرض اإلشعاعي باإلضافة            . مبادئ ومعايري األمان اإلشعاعي   
لبذل ما هو ưكن ومستطاع للوصول باملمارسة للحد األقرب للكمال بالتشاور واالتفاق مع السـلطات الرقابيـة                 

  .املختصة على السياسات واƪطط والربامج اليت حتقق هذه الغاية
تتمثل مسؤوليات املستخدم بتوفري كافة األدوات واألجهزة واملعدات اليت من شاهنا حتقيق متطلبات الوقايـة                 

ة بشـكل   اإلشعاعية للعاملني والعامة والبيئة باإلضافة اىل توفري برامج اƪدمات الصحية من أجراء الفحوصات الطبي             
دوري للعاملني وتوفري أجهزة املراقبة اإلشعاعية ومقاييس اجلرعات الشخصية والتأكد مـن كفاءهتـا لالسـتخدام                

ويف هذه احلالة جيب أن تترافق مع برامج التدريب والتأهيل للعـاملني يف جمـال               . وصيانتها ومعايرهتا بشكل مالئم   
دات بشكل دائم مع احملافظة على نوعية وحتديث وتطـوير هـذه            الوقاية اإلشعاعية واالستخدام هلذه األجهزة واملع     

الربامج باستمرار، مع عملية توثيق وتسجيل هلذه اإلجراءات باإلضافة لتوفري السجالت املناسبة للجرعات الشخصية              
  .للعاملني وبشكل دائم

 عملية زرع الثقـة  ي وه،يمن املسؤوليات اليت تقع على عاتق املستخدمني هو إجياد وتبين ثقافة األمان النوو    
بني العاملني والعامة بضرورة وجدوى برامج الوقاية اإلشعاعية، وبالتايل فان هذا يرتب مسـؤوليات علـى عـاتق       
العاملني أنفسهم باإلضافة للمستخدم وذلك باحملافظة على مستويات التعرض اإلشعاعي للحد األقل الـذي ميكـن                

 تعليمات الوقاية اإلشعاعية وارتداء مقاييس اجلرعات الشخصية        بأتباعلك  حتقيقه مع السعي للوصول اىل األفضل وذ      
 الوقاية من اإلشعاع مع استخدام احلواجز واملعدات واألجهزة  حلماية أنفسـهم أو              مالبسواحملافظة عليها وارتداء    

عية مبا فيها احملافظة على     وااللتزام بعملية تطوير وحتديث برامج الوقاية اإلشعا      . ماية اآلخرين من التعرض اإلشعاعي    حل
تطوير وتثقيف أنفسهم باستمرار وبشكل طوعي والتعاون التام مع املسؤولني عن الوقاية اإلشـعاعية واملسـتخدم                
لتحقيق هذه الغاية هذا باإلضافة اىل اإلبالغ عن حالة احلمل يف حال حدوثه بالنسبة للعامالت وهذا األمر ال جييـز                    

 حتسني أو تغري șروف العمل والتعرض اإلشعاعي مبا يـتالءم  ه العامالت إƴا يترتب عليللمشغل االستغناء عن هؤالء 
مع احلدود املسموح هبا من التعرض اإلشعاعي للعامالت احلوامل وهي نفس النسبة املسموح هبا للعامة من اجلمهور                 

  . تعرض إشعاعي ưكن للجنني داخل الرحماقلوبالشكل الذي يضمن 
مال أو املثالية يف الوقاية اإلشعاعية جيب األخذ بعني االعتبار عمـر املمارسـة واألجهـزة                لغاية حتقيق الك    

 التشغيلي وما    االفتراضي او  والتبعات الناجتة عنها من حيث مقدار التعرض أو مقدار اƪطر الكامن مثل انتهاء عمرها             
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األخذ بعني االعتبار كـل االحتمـاالت        التخلص من املصدر أو املادة املشعة، وبذلك جيب           مثل يتبعه من إجراءات  
الواردة أثناء تشغيل املصدر أو إضافة مصدر جديد أو حƓ إهناء استخدامه من حيث وضع املصدر التشغيلي وقياس                  
األداء والتقييم والتحليل مبا يتعلق بالوقاية اإلشعاعية وحلني االنتهاء منه وحتديد طرق التخلص منه بـالطرق اآلمنـة                  

  املتخذة مسـبقاً   اصدر جديد وما يترتب على هذا التغري من تبعات متعلقة بالوقاية اإلشعاعية واحتياطاهت            واستبداله مب 
أما لغاية تفعيل هذه الكمالية يف املمارسة، فيجب األخذ بعني االعتبـار            . مثل زيادة مقدار التدريع على سبيل املثال      

عاعية على األشخاص واجملموعات العاملة والعامة ومقدار       مصادر وجتهيزات الوقاية اإلشعاعية وتوزيع اجلرعات اإلش      
مع اعتبار وبيان مقدار املنفعة الناجتة عن ختفيȐ        . هاƪطر الكامن يف هذه األجهزة واملصادر واالحتماالت املترتبة علي        

  .اجلرعات اإلشعاعية حƓ املادية منها
ية تصنيع املصدر املشع وتصميم املنشـأة وأثنـاء         بداية عمل يف املمارسة بعني االعتبار منذ       املثالية   أخذجيب    

 واملناسب بدون أي تبعات سلبية حمتملة علـى         اآلمناالستخدام وحƓ التخلص التام من مصدر اإلشعاع بالشكل         
فاملثالية على سبيل املثال يف حالة مصدر األشعة السينية العادي قد يقتصر على عملية التـدريب                . اإلنسان أو البيئة  

 تعقيدا مـن حيـث   أكثر املناسب والقواعد احمللية للممارسة أما يف حالة الصناعة النووية فان األمر يصبح    والتشغيل
وضع الربامج املتعلقة بأدق التفاصيل يف املمارسة وما بعد املمارسة وحƓ فترة التخطيط واألعداد والتصـميم قبـل                  

د يضمن أن تكون اجلرعات اإلشعاعية ضمن املخطط أو         اإلنشاء والتشغيل للوصول اىل الوضع األمثل يف املمارسة حب        
  . حƓ اقل من ما هو متوقع مع ضمان الترمجة الواقعية هلذه اƪطط والربامج أثناء املمارسة الفعلية

هذه املسؤوليات املترتبة على املستخدمني والعاملني يف اجملال اإلشعاعي تقود اىل ضرورة وجود برامج للوقاية                 
ي برنامج للوقاية اإلشعاعية جيب أن يشمل حتديد املسؤوليات بني العاملني واملستخدم وحتديد املناطق              اإلشعاعية، فأ 

املقيدة واملناطق املراقبة يف مكان العمل اإلشعاعي مع وجود قواعد حملية للممارسة اإلشعاعية بناء على طبيعة هـذه                  
 ومعدات الوقاية اإلشعاعية من أجهزة ومعدات الرصد    املمارسة، كما جيب وضع الترتيبات املناسبة الستخدام أجهزة       

الشخصي واملسح اإلشعاعي تشمل عملية الصيانة واملعايرة باإلضافة اىل السجالت املناسبة من سجالت التعـرض               
       Ƒالفحص الط Ɠوسجالت احلـوادث اإلشـعاعية والتـدخل          والشخصي واملسح املكاين وح Ƒبرامج املسح الط

 املناسبة للعاملني يف    ة والتأهيلي ةمع وضع الربامج التدريبي   . جهزة واملعدات والصيانة واملعايرة   والتحقيق وسجالت األ  
اجملال اإلشعاعي اليت تبني مدى اƪطورة من التعرض اإلشعاعي وبرامج ثقافة األمان النـووي وبرنـامج املراجعـة                  

وبرامج الوقاية اإلشعاعية وبرامج ضبط اجلـودة       الدورية واملراجعة الشاملة ألداء األجهزة واملعدات مبا فيها معدات          
 .        والنوعية وتطبيقها على ارض الواقع

  :حدود اƨرعة
حدود اجلرعة هو مقدار اجلرعة الفعالة أو املكافئة لɊشخاص والناجتة عن ưارسة مسيطر عليها واليت جيـب                   

لداخلي ملواد مشعة وتكون حدود هـذه       عدم جتاوزها سواء كانت من تعرض خارجي لإلشعاع أو نتيجة األخذ ا           
 ملي سيفرت يف السنة الواحدة وملدة Ʀس سنوات متتاليـة بـنفس             20اجلرعة للعاملني مبقدار جرعة فعالة مبقدار       

 ملي سيفرت يف السـنة      50 ملي سيفرت ملدة Ʀس سنوات متتالية  أو جرعة فعالة مبقدار             100املقدار أي مبقدار    
 ملي سـيفرت يف     150وجرعة مكافئة مبقدار    . د تتابع يف التعرض وذلك لعموم اجلسم      الواحدة املفردة بدون وجو   

 هذه اجلرعة كمعدل اجلرعة اليت      تؤخذ ملي سيفرت يف السنة للجلد واألطراف على أن          500السنة لعدسة العني و     
 اجلرعة الفعالة للجلد     من جزءاăً املناطق تعرضا لإلشعاع وبذلك تكون هذه اجلرعة         أكثر من اجللد يف     2 سم 1يتلقاها  
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وهذه احلدود يستثىن منها املتدربني للعمل اإلشعاعي وهم دون الثامنة عشـرة             . بعد ضرهبا يف العامل املرجح للجلد     
 ينطبق عليهم حدود التعرض املهين املسيطر علية والذي جيب أن ال يتجاوز حدود اجلرعة               فانهوفوق السادسة عشر    

 ملي سيفرت يف السنة لعدسـة العـني         50وجرعة مكافئة   .  ملي سيفرت يف السنة    6عن  الفعالة يف املناطق املراقبة     
  .  ملي سيفرت يف السنة للجلد واألطراف150و

 فال جيب جتاوز حدود التعرض املهين وهو        ،وبشكل عام جيب عدم جتاوز هذه احلدود بالنسبة للتعرض املهين           
 ملي سيفرت يف السـنة ويف       50ب أن يزيد عن مقدار       ملي سيفرت يف السنة وان حدث هذا التجاوز فال جي          20

هذه احلالة جيب مراقبة ومتابعة العامل خالل السنوات الالحقة حبيث أن ال يزيد معدل التعرضات اإلشعاعية عـن                  
 ملي سيفرت يف    50 ملي سيفرت واقل من      20وجتاوز العامل حلد اجلرعة عن      .  ملي سيفرت ƪمس سنوات    100

 العمل ولكن جيب متابعته واختاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح اƪلل وضمان عدم جتـاوز              مننعة   مل السنة ليس مربراً  
 ملي سـيفرت يف     50أما يف حالة جتاوز التعرض عن       .  ملي سيفرت ƪمس سنوات    100 من   أكثرالتعرض جلرعة   

ملخولة اختاذ األجراء   السنة الواحدة فان هذا األمر يستدعي تصنيفه كحادث تعرض إشعاعي زائد وعلى السلطات ا             
  .املناسب
حدود اجلرعة للعاملني تطبق على الذكور واإلناث من العاملني على حد سواء وتستثىن اإلناث مـن هـذه                    

 حلساسية اجلنني لإلشعاع وتنطبق عليها يف هذه احلالة حدود التعرض لعامة اجلمهـور              احلدود يف حالة احلمل نظراً    
ملي سيفرت يف سنة واحـدة      5ي سيفرت يف السنة ويف بعȐ الظروف اƪاصة          مل 1واليت هي جرعة فعالة مقدارها    

 ملي سيفرت يف السنة وجرعة مكافئة لعدسة        1شريطة أال تتجاوز اجلرعة املتوسطة على مدى Ʀس سنوات متتالية           
  .  ملي سيفرت للجلد50 ملي سيفرت يف السنة و15العني مقدارها 

على األشخاص الذين يقومون بزيارة ومساعدة املرضى طواعيـة أو          حدود اجلرعة املوضحة سابقا ال تنطبق         
احلضور معهم أثناء العالج أو التشخيص وليس من ضمن عملهم أو واجباهتم ويف هذه احلالة جيب التقيد بعدم جتاوز  

ملي  1 ملي سيفرت خالل فترة الفحص أو العالج للمريȐ أما بالنسبة لɊطفال فال جيب أن تتجاوز                 5اجلرعة هلم   
  . سيفرت

 داخلي للمـواد املشـعة    أخذحدود اجلرعة هذه تشمل جمموع التعرض لإلشعاع من مصدر خارجي أو من          
  : حسب املعادلة التاليةETحيث يتم احتساب اجلرعة الفعالة الكلية 

∑ ∑++=
j

inhjinhjingjingjPT IgeIgedHE ,,,,)( )()()(  

)()(   حيث أن    dH P      الشخصي للجرعة النا ǜمجة عن تعـرض خـارجي خـالل العـام و            هي مقدار املكاف
ingjge inhjge و   )(,  إشعاعي عـن طريـق البلـع أو التـنفس و             أخذ  اجلرعة الفعالة املودعة لكل وحدة     )(,
inhjingj II ,,   . عن طريق البلع أو التنفسj   هو مقدار األخذ الداخلي ملادة مشعة,

)()(أما بالنسبة ملقدار اجلرعة املكافئة احمليطة          dH P        ارجي لإلشعاع للجلدƪيـتم   فانه الناجتة عن التعرض ا 
 ملم  1- 0.05 اƪاليا احلساسة يف اجللد تقع على عمق         أن حيث   PH)()07.0( ملم   0.07احتساهبا على عمق    
 ملـم   3، أما لعدسة العـني علـى عمـق          مناسب كمتوسط بني السمكيني    ملم يكون    0.07وبالتايل فان عمق    

)3()(PH      ملم  10  وللجسم على عمق)10()(PH      اإلشعاعيةيمات اهليئة الدولية للوقاية       حسب ما ورد يف تعل 
ICRP 60 يف منشورها رقم.  
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الرادون يف أماكن العمل على أن ال يتجاوز تركيز غـاز           أما بالنسبة حلدود التعرض املهين املسموح به لغاز           
  . بكريل يف املتر املكعب يف اهلواء1000الرادون ومبتوسط سنوي مقداره 

  :قياȃ اƨرعات الǺȊصية
أن وحدات القياس للجرعات الشخصية حسب ما هو موصى به ألغراض الوقاية اإلشعاعية وحدود اجلرعة                 

 هي اجلرعة الفعالة    IAEA الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية        BBSاعي  يف سلسة السالمة واألمان اإلشع    
)   ( doseEffectiveE )   ( واجلرعة املكافئة للنسيج أو العضو     − doseequivalentH T باإلضـافة اىل   . −

ولغايات التطبيق  . Dواجلرعة املمتصة    K و الكريما    φالوحدات الفيزيائية األساسية وهي مقدار التدفق لإلشعاع        
العملي لربنامج اجلرعات الشخصية والوقاية اإلشعاعية، تبنت اهليئة الدوليـة للوحـدات والقياسـات اإلشـعاعية            

ICRU      اجلرعـة احمليطـة ǜمفهوم مكاف  )    )(( * equivalentdoseambientdH  واجلرعـة املوجهـة     −
)    ),(( * equivalentdoselDirectionadH −Ω    اجلرعة الشخصية ǜومكاف)(dH p .   وميكن توضـيح

 يف  54 يف منشورها رقم     ICRU و   74 يف منشورها رقم     ICRPالعالقة بني هذه الوحدات حسب ما ورد يف         
 Q و RW ومن مث تتم معاجلة مقدار التعرض الشخصي باستخدام العامـل املـرجح لإلشـعاع             ) 2(الشكل رقم   

 . حسب نوع اإلشعاع

  
  .العالقة التوضيحية بني الكميات الفيزيائية والتشغيلية للجرعات الشخصية) : 2(الشكل رقم 

 ويتم قياسها بارتـداء مقيـاس       dومن هنا جند أن اجلرعة املكافئة الشخصية هي اجلرعة على عمق معني             
 وبالتـايل   dالتعرض الشخصي على سطح اجلسم وذلك بعد تغطيته بالسمك املالئم حبيث ميثل اجلرعة على العمق                

 يف قياس كافة أنواع اإلشعاع سواء       مهمفأننا حنصل على التمثيل املشابه واملقبول للجرعة املراد قياسها وهذا التمثيل            
لذا فان عملية معايرة املقاييس الشخصية جيب ان تتم باستخدام احملاكي           . ضعيف االختراق كان شديد االختراق أو     أ

  .الومهي املناسب وبالظروف التقليدية للعمل
يف معظم șروف العمل ميكن قياس اجلرعات الشخصية باستخدام املقاييس الشخصية سواء باسـتخدام               

 ل هذه املقاييس ميكن تقدير مقدار التعرض الشخصي مـن          الوضحات ويف حال تعذر توفري مث      أو ةالشارات الفيلمي 
فان توفري مقـاييس    وعموما  . الماكن العمل اإلشعاعي وșروف العمل اإلشعاعي     خالل نتائج القياسات اإلشعاعية     

صنفة كمناطق عمل إشعاعي    امل لكل العاملني بشكل دائم يف أماكن العمل اإلشعاعي          ضرورياًاجلرعة الشخصية يعترب    
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ويف حال تعذر توفري هذه املقاييس لكافة العاملني يف املناطق املراقبة فانه مـن املمكـن              ،   املناطق املراقبة    وكذلك يف 
  .توفري عدد معني لبعȐ العاملني يف هذه املناطق املراقبة ويتم القياس عليها لباقي العاملني

ة التراكمية والـيت تقـوم بقيـاس         يف أماكن العمل اإلشعاعي يتم تزويد العاملني مبقاييس اجلرعات الشخصي         
 توقع تعرض إشعاعي كبري فان اسـتعمال مقـاييس          أو ويف حال وجود     ،التعرض اإلشعاعي ضمن فترة زمنية معينة     

واملقاييس الشخصـية هـذه   . شخصية تتم قراءهتا مباشرة يكون أمر يف غاية األمهية باإلضافة اىل املقاييس التراكمية            
لسلطات املختصة باإلضافة اىل وجوب خضوعها لربامج ضبط اجلـودة والنوعيـة            جيب ان تكون معتمدة من قبل ا      

وتكون حتت األشراف املباشر او املراقبة املستمرة من قبل السلطات املختصة ولتجنب استخدام أنواع أخري مـن                 
  . جري10املقاييس فانه من الضروري أن تكون هذه ذات قدرة الستيعاب وقياس جرعة ưتصة قصوى مقدارها 

 للجسم تكون كافية ولكن يف حالة وجود إشعاع ذو طاقة تقـل         pH)10( يف العادة فان قراءة هذه املقاييس     
  للجلد وبالتايل  pH)07.0( مبقدار اجلرعة    pH)10( فانه يكون من األفضل مقارنة مقدار اجلرعة         keV15 عن

 على șروف وطبيعة التعرض   جيب قراءة هذه املقاييس اعتماداً    ه هذه القراءات مع بعضها مع مالحظة بأن       إقرانجيب  
 ستة اشهر اعتمادا على طبيعة      أو كل ثالثة    أو شهري   أو أسبوعي   أواإلشعاعي فقد تكون فترة القراءة بشكل يومي        

تكون مناسبة مع مالحظة بان فتـرة القـراءة         أشهر   ثالثة   العمل ويف الظروف االعتيادية للعمل اإلشعاعي فان فترة       
 تكون اقصر منها يف حال اسـتخدام الوضـحات الوميضـية            أنللمقاييس يف حال استعمال الشارة الفيلمية جيب        

)( احلرارية وذلك بسب șاهرة اƪبو fadingيف األفالم مع الزمن  .  
) مثل الصدر (الشخصية فانه جيب وضعها على مكان ما بني الكتف واƪصر           أما بالنسبة لعملية ارتداء املقاييس      

أما بالنسبة ملقاييس قياس جرعة عدسة العني فأنة جيب ارتدائها بالقرب من العني أما بالنسبة ملقاييس جرعة األطراف          
شعة كما يف حالـة     فأنة ميكن وضع هذه املقاييس بشكل خوامت توضع بأصابع اليد وذلك نتيجة لعدم متاثل حقل األ               

 بعشرة أضـعاف    أكثراألشعة التشخيصية عندما يتم استخدام األيدي بالقرب من املريȐ وتكون جرعة األطراف             
 وينصح يف هذه احلالة استخدام مقياس أخر  يوضـع           ،جرعة اجلسم او نتيجة لالرتداء املالبس الواقية من اإلشعاع        

  .باس الواقي باإلضافة اىل املقياس األصليفوق املريول او يف األماكن اليت ال حيميها الل

  :اǹتيار مقاييȄ اƨرعات الǺȊصية
 عملية اختيار مقياس اجلرعة الشخصية يعتمد على نوع اإلشعاع واملعلومات املراد معرفتـها باإلضـافة اىل                 إن  

  : يتم استخدام األنواع التالية يف قياس اجلرعات الشخصية وعملياً،اجلرعة الشخصية
  .pH)10( وتعطينا معلومات فقط عن مقدار اجلرعة املكافئة للجسم ،اس الفوتوناتمقاييس قي -1

 وهذه املقاييس تعطينا معلومات عن مقدار اجلرعـة املكافئـة           ،والفوتوناتمقاييس قياس جسيمات بيتا      -2
 .pH)07.0(  و ومقدار اجلرعة املكافئة للجلد pH)10( للجسم

 إعطاء معلومات عـن نـوع       ،اىل قياس اجلرعة   باإلضافةذلك لقابليتها   مقاييس قياس الفوتونات املميزة و     -3
 .اإلشعاع والطاقة الفعالة وتكون قادرة على الكشف عن اإللكترونات ذات الطاقة العالية

لفوتونات والنيترونات وتدعى هـذه      الناجتة عن أشعة بيتا وا     pH)07.0(مقاييس تعطينا معلومات عن      -4
 .  dosimeter(extremity ( مبقاييس األطراف
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  .pH)10(املقاييس النيترونية وتقيس اجلرعة املكافئة للجسم  -5
      فالنوع األول من املقاييس يستعمل عندما يكون اإلشعاع فوتوين ناتج عن أشعة جاما وأشعة اكس ويستعمل                

 األفالم وهذه املقاييس تغطي طيف      أو )glasst luminescen radiophoto-RPL( و TLDالة  يف هذه احل  
أما يف حالة وجود جسيمات بيتا يف احلقل . واسع من طاقات اإلشعاع حيث أهنا ال تتأثر كثريا بتغري الطاقة لإلشعاع         

 من  أكثر بوضع     TLDه احلالة أما األفالم او      اإلشعاعي فان النوع الثاين من املقاييس يكون األنسب ويكون يف هذ          
أما النوع الثالث فيسـتعمل نفـس املقـاييس باسـتخدام           . رقيقة مع مرشحات من مواد خمتلفة وƧاكات متنوعة       

وبالنسبة للنوع الرابع من املقـاييس      . املرشحات املناسبة لتحديد طاقات اإلشعاع الفوتوين والطاقة الفعالة لإلشعاع        
توضع يف اكثر األماكن تعرضا لإلشعاع وميكن استخدامها بشكل خامت           TLDدام رقيقة واحدة من     فأنة يتم استخ  

 ملم من اجللد للتخلص من جسيمات بيتـا       0.07يوضع يف أصابع اليد مع إمكانية وضع مرشح رقيق يكافƧ ǜك            
س النيترونية ويف هذه احلالة فان النوع العادي مـن          والنوع اƪامس من املقاييس وهو املقايي     . ذات الطاقة املنخفضة  

املقاييس ال يعطينا املعلومات عن جرعة النيترونات لكافة الطاقات عالوة على ان اجلرعة املكافئـة الناجتـة عـن                   
  من يكونالنيترونات تكون صغرية مقارنة باجلرعة الناجتة عن أشعة جاما اليت تكون مترافقة مع النيترونات وبالتايل                

 اجلرعة الناجتـة عـن      أن.  أخر لقياس اجلرعة الناجتة عن أشعة جاما مع املقياس النيتروين          مقياسالضرورة  استخدام    
 إن غـري    albedoالنيترونات احلرارية ومتوسطة الطاقة والسريعة ميكن قياسها باستخدام املقـاييس االنعكاسـية             

 الكواشـف   أو هالصـلب اقة النيترونات وبالتايل فان استخدام كواشف األثـر         االستجابة هلذه املقاييس متغرية مع ط     
 حساسية لقياس اجلرعة الناجتة عن النيترونات باإلضافة اىل إمكانية أجهزة املراقبة            وأكثر مالئمة   أكثرالفقاعية تكون   

اإلشعاعي القياس اليومي   ويف حال استدعت طبيعة العمل      . الشخصية للنيترونات واملزودة بنظم إنذار مباشر للتعرض      
 ومقاييس  أجليبيهللجرعة فأنة من احملبذ استخدام أجهزة القراءة املباشرة واليت تعطي القراءة بشكل مباشر مثل األقالم                

اجليب اإللكترونية واملزودة بنظام إنذار مباشر يف حال التعرض الزائد لإلشعاع عن احلدود املربجمـة علـى هـذه                   
  . ألجهزة صغرية احلجم وميكن وضعها باجليب أثناء العملوتكون هذه ا.  األجهزة

 اجلرعات املقاسه تترجم اىل جرعات فعالة ومكافǜ اجلرعة ولتحقيق ذلك بالشـكل             ،لغايات الوقاية اإلشعاعية    
اع املناسب فانه جيب األخذ بعني االعتبار الطبيعية الفيزيائية للحقل اإلشعاعي من حيث االجتاه والتماثل ونوع اإلشع               

 علـى هـذه      جرعة اجلسم وجرعة األطراف واجللد بناءă      نيوذلك من خالل وضع االفتراض الواقعي واملناسب ما ب        
فعند ارتداء العامل ملقياس اجلرعة الشخصية ويقوم بالتحرك يف مكان العمل فان هناك ثـالث اجتاهـات                 . الطبيعية

ا وان  )  أمـامي  -خلفـي (أو من اƪلف    )  خلفي -اميأم(حمتملة لتعرضه لإلشعاع فأما أن يكون االجتاه من األمام          
يكون تعرض متماثل من مجيع االجتاهات ويف هذه احلالة فان عملية تقدير مكان وضع املقياس تصبح مهمة جـدا                   
للحصول على التقييم املناسب للتعرض او حƓ إدخال معامالت التصحيح املناسبة للجرعة ومثال على ذلك يف حال                 

تقوم بنقل املواد املشعة لإلشعاع فان املكان املناسب لوضع املقياس هو منطقة الظهر أما يف حالة                تعرض سائق مركبة    
عدم توفر املعلومات املناسبة حول اجتاه اإلشعاع وقدرته االختراقية فان من املناسب عمل التمثيل املناسب بواسـطة             

أمـا يف حالـة     . معامالت التصحيح املناسبة  حماكي ومهي ووضع عدد من املقاييس من كافة االجتاهات واستنتاج           
استخدام أجهزة القياس املكاين للتقييم اجلرعات اإلشعاعية فان عملية القياس واملسح اإلشعاعي جيب أن تشمل كافة                

 ووضع التقييم املناسب والواقعي لتقدير اجلرعات       إليهامناطق العمل اإلشعاعي واألماكن اليت حيتمل وصول اإلشعاع         
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 أو تشغيل أجهزة إشعاعية     أو مكان العمل سواء عند إضافة       تغيري فيها هذا املسح والتقييم يف كل مرة يتم         وان جيرى 
 أماكن احلواجز الواقية و غايـات       تغيري ميم مكان العمل اإلشعاعي مبا فيه      تغري تص  أو مكاهنا   تغيري أومصادر مشعة   

  . االستخدام للمناطق احمليطة
 جيب أخذها بعني االعتبار أمهها      املواصفات عدد من    فانت اإلشعاعية واختيارها     استخدام مقاييس اجلرعا   دعن  

وسهولة التعامل معها ومالءمتها الفيزيائيـة      ) الوزن واحلجم (الكفاءة الفنية واألداء املناسب والتكلفة وسهولة احلمل        
 واحد  بانخدامها يف تطبيقات خمتلفة     لظروف العمل والعوامل الطبيعية وسهولة قراءة نتائجها باإلضافة اىل قابلية است          

  .    كقياس جرعة اجلسم وجرعة األطراف وان تكون ذات ثبات واستقرار مناسب طول فترة القياس التراكمي

  :الدقة يف قياȃ اƨرعات الǺȊصية
ع عند عملية التطبيق العملي لعملية الرصد الشخصي للجرعات اإلشعاعية اليت يتعرض هلا العاملني يف اإلشـعا                 

باستخدام املقاييس الشخصية ميكن حتقيق قدر مناسب من الدقة يف القياس عند األخذ بالعوامل املؤثرة بعملية القياس                 
مثل درجة االستجابة للمقياس مع نوع اإلشعاع وطاقته والتوزيع الطيفي واالجتاهي لإلشعاع باإلضـافة للعوامـل                

 احلصول على درجة مـن      ه من املمكن   بأن 1997 لسنة   75 يف منشورها رقم     ICRPفقد أوردت   . البيئية املؤثرة 
)2( لكل %95 القياس ملستوى من الثقة يصل اىل        يف% 10عدم الدقة تصل اىل      σ       وذلك يف الظروف املخربيـة  

اجتـاه  أما يف حالة عـدم املعرفـة ب       . اجليدة واملناسبة وذلك عندما يكون اجتاه اإلشعاع وطيف الطاقة معلوم جيداً          
 من اجلرعة ويكون هـذا      1.5اإلشعاع والطاقة فان عدم الدقة يف القياس يكون اكرب وقد يصل اىل معامل يساوي               

ولكن بالعموم فان االختالف بني مقياسني يتم ارتـدائهما بـنفس           .  يف حالة النيترونات واإللكترونات    أكرباملعامل  
  . خالل السنة الواحدة% 50+ ولغاية 33-املكان على سطح اجلسم جيب أن يزيد عن 

من احلد   % 10 ملي سيفرت بالسنة أو      1يتم اعتبار مستوى التسجيل للرصد الشخصي حبيث أن ال يقل عن              
 ميكن  ه وما يقل عن هذا املستوى جيب عدم اعتباره ضمن اجلرعة الشخصية للعامل وبالتايل فأن              L السنوي للجرعة 

  املقبولة من املعادلة التالية وذلك بأخذ فترة قراءة املقياس باالعتبـار             R دقة املطلق يف القياس   احتساب قيمة عدم ال   
  :وذلك يف حالة اجلرعات املنخفضة

12
   monthsinperiodMonitoringLR ×=  

 القياس سـيكون     ملي سيفرت فان عدم الدقة يف      1فعلى سبيل املثال إذا متت القراءة شهريا وكانت اجلرعة اقل من            
 ملي  0.25 ملي سيفرت يف احلساب أو       1لفترة شهر وذلك باعتبار قيمة      ) مستوى التسجيل ( ملي سيفرت    0.08

 للتصحيح ميكـن    1.5سيفرت لفترة القراءة تبلغ ثالثة اشهر  أما يف حالة اجلرعة املقاربة للحد السنوي فان معامل                 
  : وميكن احتسابه من املعادلة التاليةULR اعتباره كحد أعلى لعدم الدقة









+

+×=
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RUL  

 أما بالنسبة للحد األدىن من عدم الدقة. اجلرعة الصغرى اليت حنتاج اىل قياسها 0H اجلرعة احلقيقية و 1Hحيث 

LLRعادلة التالية يتم احتسابه من امله فأن:  
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اجلرعة /اجلرعة املقاسه (بني  ) 3( كما هو موضح بالشكل رقم       ويف حالة انه مت متثيل درجة الدقة بالنسبة للقياس بيانياً         
  . 1.5واجلرعة فأننا سوف جند انه جيب تصحيح القراءة بضرهبا باملعامل ) احلقيقية

قياس ناتج عن عدة عوامل منها العوامل العشوائية واالحتمالية واملرتبطـة عـدم             يف اجململ فان عدم الدقة يف ال        
التجانس يف حساسية الكاشف وتغري قراءة الكاشف نتيجة للحساسية احملدودة واƪلفية الطبيعية لإلشعاع وتغري قراءة 

عوامـل الفيزيائيـة مثـل      وهناك أيضا بعȐ العوامل املرتبطة بطبيعة نظام القياس وال        . الكاشف عند اجلرعة صفر     
)(االعتمادية على طاقة اإلشعاع واجتاه اإلشعاع وعدم االستجابة اƪطية للكاشف ومقدار اƪبو              fading   نتيجـة 

تغري احلرارة والرطوبة واألخطاء يف عملية املعايرة وتأثري الضوء وعملية التعامل الفيزيائي مع الكاشف أثناء القـراءة                 
ولكن عمليـا   .  والتعبئة وكذلك التأثري الناتج عن اجلرعة من أنواع اإلشعاع اليت ال يقيسها الكاشف نفسه              واملعايرة

فان أهم مصادر اƪطأ هو حتديد االجتاه والطاقة لإلشعاع حيث انه ميثل املساهم األكرب يف نسبة اƪطأ أما بالنسـبة                    
ال نسبة صغرية جدا من قيمة اƪطأ مقارنة مع نسبة اƪطأ الناجتة             ال متثل مبجملها أ     فإهنا لباقي العوامل املذكورة سابقا   

  .عن عدم القدرة على حتديد اجتاه وطاقة اإلشعاع

  
. احلدود املقبولة العليا والدنيا بني اجلرعة املقاسه واجلرعة احلقيقية مع مقدار اجلرعة للجسم واجللد): 3(الشكل   

ƗȾد املȍالر Ȅار مقاييǤتǹوا ȌǶف:  
العديد من االختبارات والفحوص ملقاييس الرصد الشخصي واملكاين للتأكد من مدى قابليتـها لقيـاس               هناك    

اجلرعات اإلشعاعية باملستوى املالئم  ومن هذه الفحوص ما هو متعلق مبدى استجابة الكاشف مع طاقة اإلشـعاع                  
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فاستجابة الكاشف لطاقـة    .  القياس وزاوية اجتاه اإلشعاع ومنها ما هو متعلق مبدى استقرار الكاشف خالل عملية           
اإلشعاع وزاوية الدخول تعترب من أهم العوامل اليت جيب اختبارها وذلك باختيار احملاكي الومهي املناسب الذي ميثل                 

  .جسم اإلنسان وذلك حملاكاة مقدار اإلشعاع املرتد واإلشعاع املوهن عن ويف اجلسم
)153030(3يف العادة يستخدم حماكي حبجم          cm×× جسـم اإلنسـان وان تـتم هـذه          الذي   و ǜيكاف

االختيارات على طيف واسع من طاقات اإلشعاع وبزوايا دخول خمتلفة لكل من جرعة اجلسم وجرعة اجللد كما يف            
  .(ICRP-74,ICRU-57)عملية املعايرة وباستخدام معامالت التحويل املناسبة 

 بالنسبة لɊشعة السينية واملصادر املشعة املستخدمة يف ISO   طاقة اإلشعاع حسب ما هو وارد يفبعد اختيار  
  وبوجـود مقيـاس املراقبـة     ) a-4(حتديـد حزمـة األشـعة كمـا هـو مـبني يف الشـكل                ، يتم   املعايرة  

chambermonitor  احلزمة اإلشعاعية كل من احملاكي الومهي والكاشف اإلشـعاعي          ا  وبوضعية تغطي فيه    −
 .  متر2معا وعلى مسافة ومقياس املراقبة 

 

  .وضعية الكاشف يف عملية الفحص): 4(الشكل 
 بواسطة مقياس املراقبة وبدون وجود احملاكي الومهي والكاشف يتم قياس مقدار            D)( قياس اجلرعة     يتم مث بعد ذلك  

KermaairKالكريما   a نقطة املرجعية للكاشـف املـراد       وذلك باستخدام مقياس حجرة التأين عن ال       )(−−
)(  قيمة بضربنقوممث .  متر على األقل2اختباره واليت جيب أن تكون على بعد  aK عامل التحويـل  م  بقيمـة(C) 

) 2(واجلدول رقـم   إلجياد قيمة جرعة اجلسموذلك ) 1(اجلدول والذي ميكن معرفة قيمته من خالل 
  .جرعة اجللدإلجياد قيمة 

DCK حيث أن هذه القيمة تساوي     a /)( ومن مث يتم وضع احملاكي الومهي والكاشف املراد فحصة أو معايرته            ×
 اليت جيب إعطاءهـا  H)(  اختيار اجلرعة ، ومن مث يتم (b-4) يف الشكل  هو موضحكما α)( ابزاوية مقداراه
)()/(  بتشعيع الكاشف حƓ اجلرعة املطلوبةللكاشف وذلك CKDH a ومن مث يـتم قـراءة الكاشـف    ××

)10,(  جلرعة اجلسمH)( ومقارنتها مع اجلرعة احلقيقية αPH     .   
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)0,10(اىل اجلرعة  αK معامل التحويل من ): 1(اجلدول  0
pH يف حماكي  (ICRU slab)مع الزاوية .  

             Energy                     
           (MeV)       (Sv/Gy)                                          

0.010  0.009  1.000 0.889 0.556 0.222 0.000 0.000 
0.015  0.264  1.000 0.966 0.822 0.576 0.261 0.030 
0.020  0.611  1.000 0.982 0.913 0.763 0.520 0.167 
0.030  1.112  1.000 0.984 0.950 0.868 0.716 0.411 
0.040  1.490  1.000 0.986 0.959 0.894 0.760 0.494 
0.050  1.766  1.000 0.988 0.963 0.891 0.779 0.526 
0.060  1.892  1.000 0.988 0.969 0.911 0.793 0.561 
0.080  1.903  1.000 0.997 0.970 0.919 0.809 0.594 
0.100  1.811  1.000 0.992 0.972 0.927 0.834 0.612 
0.200  1.492  1.000 0.997 0.991 0.959 0.900 0.724 
0.300  1.369  1.000 1.000 0.996 0.984 0.931 0.771 
0.400  1.300  1.000 1.004 1.001 0.993 0.955 0.814 
0.500  1.256  1.000 1.005 1.002 1.001 0.968 0.846 
0.600  1.226  1.000 1.005 1.004 1.003 0.975 0.868 
0.800  1.190  1.000 1.001 1.003 1.007 1.987 0.892 
1.0  1.167  1.000 1.000 0.996 1.009 0.990 0.910 
1.5  1.139  1.000 1.002 1.003 1.006 0.997 0.934 
3.0  1.117  1.000 1.005 1.010 0.998 0.998 0.958 
6.0  1.109  1.000 1.003 1.003 0.992 0.997 0.995 
10.0  1.111  1.000 0.998 0.995 0.989 0.992 0.966 

  

)0,07.0(اىل اجلرعة  αK معامل التحويل من ): 2(اجلدول  0
pH يف حماكي  (ICRU slab)ة مع الزاوي. 

          
(MeV)  (Sv/Gy)       

0.005  0.750  1.000 0.991 0.956 0.895 0.769 0.457 
0.010  0.947  1.000 0.996 0.994 0.987 0.964 0.904 
0.020  1.045  1.000 0.996 0.996 0.987 0.982 0.948 
0.030  1.230  1.000 0.990 0.989 0.972 0.946 0.897 
0.040  1.444  1.000 0.994 0.990 0.965 0.923 0.857 
0.050  1.632  1.000 0.994 0.979 0.954 0.907 0.828 
0.060  1.716  1.000 0.995 0.984 0.961 0.913 0.837 
0.080  1.732  1.000 0.994 0.991 0.966 0.927 0.855 
0.100  1.669  1.000 0.993 0.990 0.973 0.946 0.887 
0.150  1.518  1.000 1.001 1.005 0.995 0.977 0.950 
0.200  1.432  1.000 1.001 1.001 1.003 0.997 0.981 
0.300  1.336  1.000 1.002 1.007 1.010 1.019 1.013 
0.400  1.280  1.000 1.002 1.009 1.016 1.032 1.035 
0.500  1.244  1.000 1.002 1.008 1.020 1.040 1.054 
0.600  1.220  1.000 1.003 1.009 1.019 1.043 1.057 
0.800  1.189  1.000 1.001 1.008 1.019 1.043 1.062 
1.000  1.173  1.000 1.002 1.005 1.016 1.038 1.060 
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 الفصل الǮالǬ عȊر
ɄصǺȊد الȍاعية والرȞȉة اإلǤة املراقȂȾجǕ ايرةȞم  

تعترب الوقاية من اإلشعاع أثناء املمارسة اإلشعاعية من أهم متطلبات السالمة واألمان للممارسة اإلشـعاعية               
رافق مع املمارسة   فالتعرض لإلشعاع أثناء املمارسة يت    . وحتقيق الفائدة القصوى من استخدام اإلشعاع بأقل األضرار       

سواء كانت يف اجملال الطƑ أو الصناعي أو البحثي أو جمال إنتاج الطاقة أو خالل احلوادث اليت تنتج عن اسـتخدام                     
ونتيجة هلذا التعرض فانه يصبح من الضـرورة مراقبـة مسـتويات            . اإلشعاع واملواد املشعة يف كافة جماالت احلياة      

قبة هذه تتم بواسطة استخدام أجهزة ومعدات وكواشـف لقيـاس ومراقبـة      اإلشعاع خالل هذه املمارسات واملرا    
اإلشعاع وال بد لنا يف هذه احلالة التأكد التام من مدى صالحية وكفاءة هذه األجهزة عن االستخدام هلذه الغايات                   

للمعـايرة  وهذا األمر يتم من خالل مراقبة أداء هذه األجهزة والتأكد منها بشكل دائم من خالل بـرامج دوريـة                    
ومبا أن عملية معايرة وإدامة أجهزة املراقبة اإلشعاعية من العوامل املهمة والرئيسـية يف برنـامج                . والصيانة واإلدامة 

الوقاية اإلشعاعية فال بد لنا من التطرق هلذا املوضوع حيث أن الغاية الرئيسية من املعايرة هي التأكد من األجهـزة                    
عياريـة  املظروف  ال هذه األجهزة ضمن     املعطاة من إلجياد العالقة بني املعلومات     تعمل بالشكل املناسب والصحيح و    

  . باإلضافة لتقييم درجة الدقة يف هذه األجهزة ومدى الثقة هبا ،ميكن التحكم هبا واجلرعات اإلشعاعيةاليت 
  :املصطǶȲات الفنية لȲمȞايرة

عرف على بعـȐ املصـطلحات والوحـدات        للتعرف على طرق وكيفية املعايرة لɊجهزة فال بد لنا من الت          
 املسـتخدمة يف   Instrument (Reference(املستخدمة يف املعايرة وهذه املصطلحات تشمل املعدات املرجعيـة 

أمـا املصـدر    . PS معتمدة ومعايرة من قبل مراكز معايرة أولية         SSاملعايرة وهي أجهزة ومعدات ثانوية للمعايرة       
فهو املصدر اإلشعاعي عايل اجلودة وله حقل إشعاعي حمدد يستخدم يف عمليـة   source) (Referenceاملرجعي 

القياس لغايات املعايرة، واملرجع الثانوي هو املرجع الذي يتم حتديد قيمته استنادا ملرجع أويل موثق من جهة معتمدة                   
  (Tertiary) مرجع بالنسبة للطرف الثالـث  حيث يعترب SSDL)(وكمثال على ذلك هو خمترب املعايرة الثانوي

بينما تكون املرجعية هي خمترب معايرة أويل، أما أدوات القياس فهي املستخدمة يف القياس بشكل منفرد                ) املستخدم(
  .   أو مرتبط بأدوات أخرى

الذي يعرف بأنـة     و r)tion facto(N-Calibra من املصطلحات املستخدمة أيضا مصطلح معامل املعايرة        
  :أي أنM مقسومة على قراءة اجلهاز H القيمة احلقيقية للكمية املراد قياسها وهي هنا اجلرعة

M
HN =  

مة احلقيقة، واألخـرية    فهي حاصل قسمة قراءة جهاز القياس على القي        Responseأما بالنسبة لالستجابة      
تعرف بأهنا القيمة اليت ميكن استنباطها أما من قبل مرجع أويل أو ثانوي أو قياسها بواسطة أداة قياس مرجعية معايرة                    
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وبالتايل فـان   H أو مقدار مكافǜ اجلرعة      φوقد تكون مقدار التدفق     ،  ومعتمدة من قبل مرجعية أولية أو ثانوية        
HR  االستجابة ,φ تساوي :  

H
MRMR H ==  ,      

φφ  

الحظة بان االستجابة تعتمد بشكل كبري على طاقة اإلشعاع وزاوية الدخول لذا فانه يتغري بشكل كبري بنـاء                  امل مع  
 حلظة تعرض األداة لإلشعاع من املصدر وحلظة على الطاقة والزاوية، أما زمن االستجابة يعرف بأنة الفترة الزمنية بني 

اليت يتم تقديرها من قبل      القيمة   هيوالقيمة احلقيقة املقاسه    . من قيمة حالة االستقرار له    % 90وصول استجابته اىل    
ح خمترب معايرة أويل أو ثانوي أو بواسطة أداة قياس مرجعية وهذه القيمة متثل افضل تقييم بالنسبة للواقع،  أما مصطل                   

اىل مكـافaK    ǜفهو يعرب إما عـن معامـل حتويـل الكريمـا            )أيضا Cقد يستخدم الرمز  ( khمعامل التحويل   
  :يف حالة الفوتونات كما يليHاجلرعة

a
k K

Hh =  

  :يف حالة النيترونات كما يف املعادلة التاليةHاىل مكافǜ اجلرعة  φ أو مقدار التدفق 

φ
Hhk =  

      Ƒطأ الفعلي التقريƪيعرف مصطلح ا(%)I     بأنة حاصل طرح M   منH على   مقسوما H     معرب عنة بالنسـبة
  :املئوية حسب املعادلة التالية

%100(%) ×
−

=
H

MHI  

 يف حال تعرض اجلهاز لإلشعاع مبقدار يزيد معدل اجلرعة فيه عن احلد األقصى لقراءة اجلهاز ويف هـذه احلالـة             أما
  .  للجهازOverloadيطلق مصطلح فوق احلمل 

عند وضع اجلهاز يف حالة القياس جيب وجود نقطة معينة يتم استخدامها لوضع اجلهاز عند مكان االختبـار                    
وتسمى نقطة القياس املرجعية وهي بالعادة تكون مبينة على اجلهاز من قبل مصنع اجلهاز أو األداة ومكان االختبار                  

ت والتعريفات مثل متوسط الطاقة املعطاة للغاز لكـل         هذا باإلضافة اىل العديد من املصطلحا     . يدعى نقطة االختبار  
 وغريها من املصطلحات الفيزيائية اليت وردت يف        effE  والطاقة الفعالة  HVL وقيمة Ƨك النصف   wزوج أيوين   

  . هذا الكتاب سابقا
د الشخصي فال بد لنا من التعرف على احملاكي الومهي الذي يستخدم يف هذه             عند القيام مبعايرة مقاييس الرص      

العملية والذي هو عبارة عن مادة تكافǜ النسيج البشري فيزيائيا حيث يوجد ثالث أنواع منها تستخدم لغايـات                  
ـ          ISO املعايرة وهي حماكي اللوح املائي      يء باملـاء تبلـغ  أبعـاده         والذي هو عبارة عن لـوح بالسـتيكي مل

)153030(  والذي يستخدم لقياس جرعة اجلسم حبيث انه ميثل اجلسـم  (a-1)سم كما هو مبني بالشكل  ××
PillarWaterISO البشري من حيث السمك واألبعاد، واحملاكي العامودي املائي  سـم  7.3ويبلغ قطرة   − 

 والذي يستخدم لقياس جرعة األطراف والنوع الثالث هو احملـاكي           (b-1) سم كما هو مبني بالشكل       30وطوله  
mrod phantoPMMAISO على شكل قضيب    سم كمـا    30 سم وطوله    1.9 حيث يبلغ قطر القضيب      − 

  . ويستخدم لقياس جرعة األصابع(c-1) هو مبني يف الشكل 
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  .املستخدمة يف Ƴترب املعايرة phantoms أنواع احملاكيات الومهية): 1(الشكل 

ال بد لنا يف اإلشارة اىل بعȐ التعريفات املتعلقة بأنواع املعايرة حيث توجد معايرة متعلقة بنوع اجلهاز قبـل           
وتتم يف العادة يف خمترب املعايرة الثانوي واملعايرة اƪاصة وهي املعايرة املتعلقة بنوع االسـتخدام حتـت                 ،  االستخدام  

 لɊجهزة واملعدات وذلـك  ةهذه املعايرة تتم كما النوع األول، أما النوع الثالث فهو املعايرة الروتيني         șروف معينة و  
إلجياد معامالت املعايرة والتصحيح لɊجهزة واملعدات املستخدمة وقد يتم هذا يف املخترب أو من قبل املصـنع أو يف                   

ت قبول واستخدام األجهزة لغايات الوقاية اإلشعاعية من قبل مكان العمل والنوع األخري من املعايرة هو املعايرة لغايا   
  .السلطات املختصة

  :الȚروȣ والȊروȓ املرجȞية لȲمȞايرة
 حتت șروف وضمن شروط مرجعية سواء لإلشعاع أو ألجهزة القيـاس املـراد              إالأن عملية املعايرة ال تتم        

واستنادا اىل هذه القيمة تتم عملية التصـحيح       ،  ة  هناك قيمة مرجعي  يكون  حيث انه يف șل هذه الظروف       ،  معايرهتا  
الذي يتم إجيـاده يف     ،  دفق احلقل اإلشعاعي    تعلى قراءة اجلهاز باالعتماد على القيمة احلقيقة للجرعة اإلشعاعية أو           

 فالظروف املرجعية تكون عبارة عن عدد       .وهذه القيمة تأخذ القيمة واحد    ،  خمترب مرجعي وباستخدام أداة مرجعية      
دفق اإلشعاعي حبيث يتم تنفيذ عملية املعايرة يف șل هذه الظروف واليت تقود يف النهاية إلجيـاد                 ت القيم احملددة لل   من

فعند أجياد هذه القيمة بالنسبة للمقاييس الشخصية فانه من الضروري استخدام احملاكي املناسب يف             . معامل التصحيح 
 ألغراض الوقاية اإلشعاعية الروتينية فان املهم أجياد قيمـة اجلرعـة            عملية القياس أما يف حالة معايرة أجهزة القياس       

وهنـا فانـه مـن      ،  التقريبية أو متوسط قيمة اجلرعة اليت يتلقاها اجلسم بشكل عام ومفرد وتقريƑ وليس تفصيلي               
كـرة  املناسب استخدام حماكي عام ميثل اجلسم بشكل عام وليس كل جزء على حدة ويستخدم هلذه الغاية حماكي                  

ICRU        النسيج البشري ومكونة من      3سم/غم 1  سم وكثافتها تبلغ  30 واليت هي عبارة عن كرة قطرها ǜوتكاف 
% 2.6والنيتروجني بنسـبة    % 11.1والكربون بنسبة   % 10.1واهليدروجني بنسبة   % 76.2األكسجني بنسبة   

)( ويدعى هذا املركب   tissueICRU اقبة اإلشعاعية املستخدمة يف املسح املكاين   وبالنسبة ألجهزة القياس واملر    −
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) 2(يبني العوامل اإلشعاعية املرجعية واجلدول رقـم        ) 1(واجلدول  . فان معايرهتا تتم يف اهلواء بدون وجود حماكي       
  . يبني الظروف والعوامل املرجعية األخرى غري اإلشعاعية واملتعلقة بعملية املعايرة

  
    ).16 رقم SRSسلسلة تقارير األمان (رجعية الظروف اإلشعاعية امل) 1(اجلدول 

  
  ).16 رقم SRSسلسلة تقارير األمان (الظروف والشروط املرجعية املختلفة لعملية املعايرة ): 2(اجلدول 
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  :طرȧ املȞايرة ومȞاƨة مȞامل املȞايرة
قياس مباشرة مثل اجلرعة و إƴا      جياد القرينة لل  ا املرجعية للقياس ال يشترط فيها       يف العادة وعند استخدام األداة      

تكون وșيفة األداة املرجعية التعرف وتشخيص احلقل اإلشعاعي بقياس عوامل مرتبة باحلقل مثل التدفق اإلشـعاعي                
على سبيل املثال للنيترونات و الكريما يف اهلواء بالنسبة للفوتونات ومن مث يتم اشتقاق وإجياد اجلرعة اإلشعاعية من                  

 هناك عدة طرق متبعة يف عملية املعايرة كما هـو مـبني يف              ومن هنا فأن  . اسها والتعرف عليها  مت قي هذه القيم اليت    
لـيس مـن    وة عمليا أو نظريا أو حسـابيا        ، أما يف حالة االفتراض بان عوامل احلقل اإلشعاعي معروف         )2(الشكل  

يف القياس فان معامل املعـايرة       Rرجعية  الضرورة استخدام األداة املرجعية للقياس، أما يف حالة استخدام األداة امل          
RN                  اصة باألداة وميكن استخدام هذا املعامل إلجيـاد القيمـةƪيكون يف العادة معطى ضمن شهادة املعلومات ا

اليت يتم إجيادها بواسطة األداة وذلك مـن املعادلـة           RMوالقيمة hبواسطة معامل التحويل   Hاحلقيقة للجرعة   
  :التالية

RR MhNH =  
ومن هنا فال بد لنا من األخذ بعني االعتبار بان األداة املرجعية ستعطينا نفس القيمة اليت يتم قياسها أثنـاء املعـايرة                      

 واالعتبار الثاين بان األداة ستعطينا قيمة خمتلفة وبالتايل فانه مـن الضـرورة هنـا                h=1 وبالتايل فان قيمة املعامل   
 كما يف    من التمثيل البياين   dH)(اىل مكافǜ اجلرعة     aKللتحويل من الكريما للهواء      hاستخدام املعامل املناسب    

  . بالنسبة اىل الفوتونات أحادية الطاقة) 3(الشكل
يف عملية املعايرة فانه من املهم جدا أن تكون طريقة تشغيل األداة املرجعية حسب ما هـو وارد يف شـهادة                    

األداة وتعليمات التشغيل مثل وضع الصفر وزمن التهيئة وتفقد البطاريات أو مصدر الطاقة ومدى القراءة ومعامـل                 
لتصحيح للوحة القياس واملعايرة الدورية ضمن الفترة احملددة من قبل السلطة املختصة وان مل توجد تعليمات هبـذا                  ا

لقيـاس بواسـطة     ا إجراءكما انه جيب    .  مدة الثالث سنوات   اƪصوص فان زمن دورية املعايرة جيب أن ال يتجاوز        
طة املصدر اإلشعاعي املستخدم يف املعايرة لقياس       أو بواس ،  باستخدام مصدر مشع للفحص     إما  األداة بشكل منتظم    

  . عن القيمة املثبتة يف الشهادة%  2تجاوز نسبة يألداة وهذا االستقرار جيب أن ال والتأكد من استقرار قراءة ا
تقود اىل عملية املعايرة تبعا للمطلوب مـن املعـايرة          ) 2(أن طرق املعايرة األربع املتبعة واملوضحة بالشكل          
يقة األوىل واليت تتمثل بأهنا مناسبة عندما تكون القيمة الفيزيائية للحقل اإلشعاعي مستقرة وثابتة طول مـدة                 فالطر

يف نقطة الفحص املرجعية على التوايل إلجيـاد         Iواجلهاز املراد معايرته    Rاملعايرة حيث يتم وضع األداة املرجعية       
  :لɊداة املرجعية ميكن إجياده من املعادلة التالية RNوبالتايل فان . Hمكافǜ اجلرعة قيمة 

R
R hM

HN =  

  : للجهاز حتت املعايرة فتكونIN  أما بالنسبة لقيمة معامل املعايرة للجهاز

I
I M

HN =  

  : معايرته حسب املعادلة التاليةاملرادومن هاتني املعادلتني فان العالقة ستكون بني األداة املرجعية واجلهاز 

I

R
RI M

hM
NN =  
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  بالنسـبة  مل التحويل من الكريمـا اىل اجلرعـة       معا h قراءة اجلهاز و     IM قراءة األداة املرجعية و    RNحيث أن 
  .للفوتونات

  
،فالطريقة األوىل تتم باستخدام األداة املرجعية فقط، أما الثانية فتتم باستخدام األداة املرجعية  طرق املعايرة األربع املتبعة): 2(الشكل 

زامن أو املتوافق لكل من األداة واجلهاز املراد معايرته، الطريقة باإلضافة اىل جهاز مراقبة أخر، والطريقة الثالثة تتم بطريقة التشعيع املت
  .الرابعة تتم اعتمادا على املعرفة املسبقة للحقل اإلشعاعي

  
  .للفوتونات أحادية الطاقة ملكافǜ جرعة اجلسم ومكافǜ جرعة اجللد hمنحىن أجياد معامل التحويل ): 3(الشكل 

    
ثانية يف املعايرة تتمثل باستخدام األداة املرجعية وجهاز املعايرة باإلضافة اىل استخدام وحدة مراقبة              الطريقة ال   
MonitorMإضافية    وذلك إلجياد قيمة معامل الكريما وتستخدم هذه الطريقة يف حالة املعـايرة باسـتخدام               −
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حيث انه بواسطتها ميكن قياس التغريات للكريما وتصحيحها، وهبـذه          ،  األشعة السينية كمصدر للحقل اإلشعاعي      
وبذلك فـان قيمـة     .  معايرته يف نقطة الفحص املرجعية على التوايل       املرادالطريقة يتم وضع األداة املرجعية واجلهاز       

وقـراءة   Hالل العالقة مع مكافǜ اجلرعة من خ ميكن إجياده من املعادلة التالية MN معامل املعايرة لوحدة املراقبة
  .mوحدة املراقبة 

m
HN M =  

  :العالقة بني األداة املرجعية وقراءة وحدة املراقبة ومعامالت املعايرة هلما تكون حسب املعادلة التالية

R

RM
R hM

mN
N =  

  : اجلهاز ووحدة املراقبة ومعامالت املعايرة هلما ستكون حسب املعادلة التاليةوالعالقة بني

I

IM
I M

mN
N =  

  :وبقسمة هذه املعادالت ميكننا إجياد العالقة املباشرة بني اجلهاز واألداة وقراءة وحدة املراقبة وذلك من العالقة التالية
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 مها قراءة وحدة املراقبة عندما يتم تشعيع األداة املرجعية وقراءة وحدة املراقبة عندما يتم تشعيع     Im و Rmحيث أن 
  .اجلهاز على التوايل

 معايرتـه   املراد الوقت اجلهاز    وبنفسيف بعȐ احلاالت تتم املعايرة بطريقة التزامن يف تعريȐ األداة املرجعية              
وضع كالمها يف وضع متماثل على حمور احلقل اإلشعاعي وعلى مسافة متساوية وهذه هي الطريقة الثالثة يف املعايرة                  ب

وهذه الطريقة ال حتتاج اىل وجود حماكي ومهي يف حالة معايرة مقاييس حتتاج اىل هذا احملـاكي وتسـتخدم هـذه                     
   و يف حالة استخدام اإلشعاع غري املسدد أو املتـوازي         الطريقة يف حالة استخدام اإلشعاع املرجعي من املسارعات أ        

ted)(uncollima . ويف هذه احلالة تكون قيمةRN و INكما يلي :  

21

   ;     
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يتم إعادة القياس مرة أخرى حبيـث  مث بعد ذلك يتم تبديل كل من موقع األداة املرجعية واجلهاز كال مكان األخر و           
  : تصبح املعادالت أعاله بالوضع التايل

12

   ;     
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  : من هذه املعادالت حنصل على2H و 1H وباختزال قيمة

2R1
N

   ;     
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  :ني معاملي األداة واجلهازوبضرب هاتني املعادلتني حنصل على العالقة التالية ب
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الطريقة الرابعة واألخرية لعملية املعايرة واليت تتم باالعتماد على املعرفة املسبقة للحقل اإلشعاعي فأهنـا تـتم                  
رعة قيمة مكافǜ اجل وبالتايل معرفة    ، مباشرة بوضع اجلهاز يف نقطة الفحص واملعروف عندها مقدار احلقل اإلشعاعي          

  :احلقيقي عند هذه النقطة وبالتايل فان معامل املعايرة لɊداة ميكن إجياده من العالقة التالية

I
I M

HN =  

ذكره هنا ضرورة أجراء املعايرة هبذه الطرق ملعاجلة مقدار استجابة اجلهاز وعالقته مع طاقة اإلشـعاع                بمن اجلدير   
  .وزاوية الدخول لإلشعاع

لية املعايرة جيب األخذ بعني االعتبار عدد من العوامل األخرى واليت تؤثر يف هذه العملية ومنـها                  خالل عم   
أما فيمـا يتعلـق     . املسافة بني املصدر واجلهاز واليت جيب أن تأخذ من املصدر اىل نقطة القياس املبينة على اجلهاز               

ة املتشتتة واملرتدة كما جيب عمل التصحيح ملقدار        باملصدر املشع فانه من الضروري اختيار املصدر بأقل قيمة لɊشع         
اƪلفية اإلشعاعية الطبيعية قد تؤثر     . االحنالل اإلشعاعي للمادة املشعة من خالل عمر النصف اإلشعاعي للمادة املشعة          

عى  التصحيح الالزم للقياس إذا اسـتد      إجراءها بعدم وجود املصدر املشع و     على العملية لذا فانه من الضرورة تدوين      
األمر ذلك، كما انه جيب عمل كايف من القراءات وذلك لتقليل مقدار اƪطأ اإلحصائي يف العملية وفحص اƪطيـة         

 وكذلك إجراء التصحيح    overloadللقراءات هذا باإلضافة اىل التأكد من عدم وصول اجلهاز حلالة جتاوز احلمل             
شعاع ومثال على ذلك وجود نيترونات مـع حقـل          الالزم عندما حيتوي املصدر املشع على اكثر من نوع من اإل          

  . اإلشعاع اجلامي
Ɔوǩالفو țاȞȉاإل ȃة قياȂȾجǕ ايرةȞم:  

عند معايرة أجهزة قياس أشعة جاما واألشعة السينية جيب أن يكون من خالل قيمة الكريما يف اهلواء بالنسبة                    
يرهتا بتعبري مكافǜ اجلرعة بينما أجهزة قيـاس        فأجهزة الوقاية اإلشعاعية جيب أن تتم معا      . للحقل اإلشعاعي املرجعي  

 أو اجلرعة املوجهة وتقـاس      H*)10( جرعة املكان وقياس معدل اجلرعة املكاين جيب معايرهتا بتعبري اجلرعة احمليطة          
أو معدل  بدون وجود أي حماكي ويف اهلواء أما املقاييس الشخصية سواء لقياس اجلرعة             ) 4الشكل(بوحدة السيفرت   

. اجلرعة الشخصية فيجب معايرهتا بوجود احملاكي املناسب وهذا لتمثيل مقدار اإلشعاع املرتد واملتشتت من اجلسم              
  لغايـة   أمـا  ،    حاجة إلضافة أي Ƨـك     د ال توج  keV250 وبالعادة على الطاقات املنخفضة للفوتونات لغاية     

MeV662.0   Ƨ ملم من مادة   1.5ك مقداره    جيب إضافة  PMMA ولغاية  MeV33.1    ملـم   4 جيب إضافة 
  . من هذه املادة وتوضع أمام الكاشف وذلك لتوفري جمال لعملية البناء وتوفري االتزان اإللكتروين

) ISOحسب ما هو وارد يف      (رجعية   تعاير على كافة الطاقات امل     اندام األداة املرجعية واليت جيب      عند استخ   
 مقياس حجرة التأين وقد يستخدم الكاشـف        عبارة عن بالنسبة لɊشعة السينية وأشعة جاما واليت تكون يف العادة          

 prkعند املعايرة جيب أن يتم التصحيح بالنسبة للعوامل املختلفة مثل الضغط          . الوميضي يف حالة الطاقات املنخفضة    
  :وذلك من خالل املعادلة التالية rk واملسافة sk واألشعة املتشتتة ckوحجم الكاشفTkحلرارة وا

rscTprRRIR kkkkkMMhNH )( 0−=  
 متوسط قراءة األداة بدون وجود مصـدر        0RM املعايرة و     هي متوسط قراءة األداة خالل فترة      RIMحيث أن   

  ).اƪلفية اإلشعاعية الطبيعية(مشع 
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حلقل اإلشعاعي املتـوازي يف حمـاكي كـرة         اي اجلرعة اليت تنتج عن امتداد وتوسع         ه Pاجلرعة احمليطة عند نقطة معينة      ): 4(الشكل

ICRU   عند عمق dابل الجتاه حقل األشعة املتوازي،  على نصف القطر املقa متثل احلقل اإلشعاعي احلقيقي، فعند النقطة P  احلقـل 
 متثل احلقـل    c بينما   P متثل احلقل اإلشعاعي املمتد واملتوسع من النقطة         bاإلشعاعي بكافة االجتاهات ưثل باألسهم الثالث املختلفة و         

  . ائر متثل جمال االمتداد والتوسع والدوPاإلشعاعي املمتد واملتوازي والعائد للنقطة 
عند املعايرة باألشعة السينية فانه من الضروري استخدام وحدة املراقبة وذلك للسماح بقياس الـتغريات يف                  

جيب أن ال تزيـد عـن       هذه التغريات   و،  تدفق حقل األشعة نتيجة للتغريات املرتبطة مبصدر الطاقة من تيار وجهد            
توضـع كمـا هـو مـبني يف     % 99راقبة غري مغلقة للقياس بكفاءة تصل اىل ، ويفضل استخدام حجرة م   10%

أما بالنسبة حملدد حقل األشعة فيجب دائما فحص التطابق فيه باستخدام أفالم األشـعة              . بعد املرشح ) a-5(الشكل
ر األشـعة   مع ضرورة أن يكون هناك متاثل على طول احملور املوازي املتعامد مع حمور القياس يف األصل سواء ملصد                 
كما انـه   . السينية أو أشعة جاما وهذا الفحص يتم من خالل القياس على طول احملور املوازي املقابل حلقل األشعة                

األخذ بعني االعتبار بان املرشح األصـلي       وجيب استخدام املرشحات من األملنيوم أو النحاس حسب طاقة األنبوب             
  .قة املنخفضةاملوجود مع أنبوب األشعة جيب اعتباره يف الطا

 مصدر مشع ملادة مشعة فأنة من الضروري اخذ عدد من القياسات للتأكد مـن               ميف حال املعايرة باستخدا     
 على أبعاد خمتلفة  من الضروري إجيادها    فأما بالنسبة ملقدار الكريما يف اهلواء       . ثبات االحنراف املعياري هلذه القياسات    

التسـديد  مصدر وباستخدام األداة املرجعية وباسـتخدام نظـام         باستخدام مصدر مشع مرجعي أو حƓ اكثر من         
)Collimator( حقل اإلشعاعي املستقر واملناسب كما هو مبني يف الشكل          لل(5-b) .      أمـا بالنسـبة للـدرع

  مرة 1000اإلشعاعي حول املصدر املشع وجمموعة التشعيع جيب أن تكون هلا القابلية لتوهني اإلشعاع اىل حوايل                
سم من الرصاص كحد أدىن ملصـدر  12.5من قيمتها بدون الدرع وهذا يتطلب وجود درع من الرصاص بسمك           

در ا وقد يستخدم تدريع إضايف هلذه املص      137 سم من الرصاص كحد أدىن ملصدر السيزيوم         6.5 و   60الكوبالت  
  .لتوهني اجلرعة للحدود املسموح هبا بالنسبة للعاملني
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  .مصدر أشعة جاما املستخدمني يف عملية املعايرة) bاألشعة السينية، مصدر ) a): 5(الشكل

  :مȞايرة ǕجȂȾة قياȃ جسيمات بيتا
 استخدام الكميات التاليـة يف       بالعادة يتم  ،   رعات الناجتة عن جسيمات بيتا    عند معايرة األجهزة لقياس اجل      
حملاكي ومعدل اجلرعة املمتصة يف اهلواء بدون        معدل اجلرعة املمتصة سطحيا وذلك على عمق معني يف لوح ا           :املعايرة

يتم إجيادها من قيمة معـدل اجلرعـة املمتصـة     &H)07.0(استخدام حماكي حيث أن قيمة معدل مكافǜ اجلرعة    
)07.0(tD&حيث :  

)07.0()07.0( tDH && =  
 يف املعادلة وذلك B يتم إدخال معامل التشتت اƪلفي &aD)07.0( يف حال اجراء عملية املعايرة يف اهلواء  وقياس   

  :لتصحيح القراءات بسب عدم وجود حماكي كما يلي
ata SBTDH ,)07.0()07.0( ×××= &&  

 ملم يف النسيج مقسوما     0.07 معامل االنتقال والذي يعرف بأنة قيمة معدل اجلرعة على عمق            T)07.0(حيث  
atSرعة على السطح على معدل اجل   . نسبة معامل قدرة التوقف يف النسيج واهلواء,

يف العادة يتم استخدام حجرة التأين االستقرائية وقارئ حساس للتيار وباستخدام جمموعة من مصادر بيتـا                   
دام هذه املقـاييس     بواسطة هذه املصادر واستخ    TLD، ويكون من املمكن معايرة      )3(كما هو مبني يف اجلدول      

املعايرة يف معايرة مصادر غري معلومة وجيب أن يكون Ƨك هذه املقاييس صغري مقارنة مع مدى جسيمات بيتا الذي         
يعتمد على طاقة اجلسيم، ولكن يف حال استخدام مصدر بطاقة قليلة فان وجود اهلواء بني املصدر واملقياس سـيؤثر                   

  ). 6( عملية املعايرة وطريقة وضع هذه التجهيزات موضح يف الشكل وكمثال على. بشكل ملحوظ على املعايرة
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  .مصادر بيتا املستخدمة لغايات املعايرة): 3(اجلدول 

  
  

  
  .وضعية املعايرة ألجهزة قياس جسيمات بيتا): 6(الشكل 

  :مȞايرة ǕجȂȾة قياȃ النيترونات
يتم استعماله بدال من الكريما، وذلك ملعـايرة        عند القيام مبعايرة أجهزة قياس النيترونات فان مصطلح التدفق            

ملم وذلـك   10 اىل اجلرعة على عمق      φاحلقل اإلشعاعي أو األداة املرجعية وباستخدام معامل التحويل من التدفق           
بوجود احملاكي ملعايرة مقاييس الرصد الشخصي أما يف حالة قياس معدل اجلرعة املكاين فان ذلك يـتم يف اهلـواء                    

 سم من مركز املصدر املشع ويف بعȐ احلاالت         75ويتم وضع مقياس اجلرعة على مسافة       . م حماكي وبدون استخدا 
وقد يستخدم قـانون التربيـع      .  سم لتقليل من تأثري النيترونات املتشتتة من الغرفة        50ميكن أن تصل هذه املسافة      

ب أن ال يكون أي جزء من املقاييس العكسي لعملية التصحيح عندما ال يتم وضع املقياس يف مركز احملاكي ولكن جي      
  . سم10يف مسافة اقل من 
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 للنيترونات أحادية الطاقة وزاوية دخول تساوي صفر ميكن إجيادها بيانيا من            φ/)10(pH  معامل التحويل   
  ).8(كلوالتغري فيه مع زوايا دخول متنوعة من خالل املنحنيات املبينة بالش) 7(املنحين املبني يف الشكل 

  
  .معامل التحويل بني اجلرعة ومقدار التدفق عند زاوية دخول تساوي صفر): 7(الشكل 

  
  .التغري يف معامل التحويل بني اجلرعة ومقدار التدفق عند زاويا دخول خمتلفة):8(الشكل 

تدعى تطوير طرق تعترب كل مقاييس وأجهزة قياس النيترونات معتمدة بشكل كبري على طاقة النيترون وهذا األمر اس              
 وذلـك ملعـايرة     OD2 ئ مع مهد  Cf252 املعايرة من خالل خصائص الطيف النيتروين وذلك باستخدام مصدر        

سواء  Isotopic Sourceأجهزة القياس يف املفاعالت النووية أو من خالل املصادر النيترونية موحدة اƪواص 
),(  من خالل التفاعـل النـووي مـع جسـيمات ألفـا            أو Cf252طار مثل   كانت عفوية االنش   nα   مثـل   

BeAm BePu  و 241− ومن حسنات  . واليت توفر حقل نيتروين مالئم للمعايرة     ) 4( واملوضحة باجلدول    239−
صدر وسهولة التعامل معه وثبات شدة املصدر ويكون توزيع الطيف متنوع           استخدام هذه املصادر هو صغر حجم امل      

 من خـالل    ΩB وميكن إجياد مقدار معدل التدفق النيتروين متوحد اƪواص       . ويكون مفيد يف متثيل الطيف احلقيقي     
  : من املعادلة التاليةΩd  ومن الزاوية اجملسمةdB عدد النيترونات يف وحدة الزمن
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Ω
=Ω d

dBB  

 على طبيعة بنية املصـدر، وهـذا   هدافǜ جرعة النيترونات والفوتونات معتموتكون شدة املصدر و ثابت معدل مك     
  . الثابت يكون متنوع وذلك بسب التشتت واالمتصاص للنيترونات وأشعة جاما يف املصدر نفسه او الدرع

  . املستخدمة للمعايرة ومعامل التحويل بني اجلرعة والتدفقةمواصفات املصادر النيتروني): 4(اجلدول 

  
م عـن   2على سطح قليل التشتت وعلى ارتفاع       ) 9( الشكل  كما يف  يتم وضع املصدر والكاشف واحملاكي      

كاشف واملصدر وان تتم املراقبة  وجيب احملافظة على ثبات ال    .  السطح وسطح مفتوح أو عايل جدا للحد من التشتت        
 ،  محافظة على املصدر يتم ختزينه يف حفرة أرضية يف املخترب         ولل  ، من خالل دائرة تلفزيونية لغايات الوقاية باإلضافة      

  .   اختاذ احتياطات الوقاية يف عملية النقل واالستخدامهذا باإلضافة اىل وجوب

  
  .خمترب املعايرة للنيترونات): 9(الشكل 
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  الفصل الرابȜ عȊر
țاȞȉɌيولوجية لǤات الƘǭǖالت  

 ومـن   ، لقد عرف اإلنسان التأثري الضار لإلشعاع منذ بداية اكتشافه وقبل أن يتعرف على طرق الوقاية منة       
هذه التأثريات مالحظة سقوط الشعر واƥرار اجللد نتيجة التعرض لɊشعة السينية وإصابة مكتشف هـذه األشـعة                 

 باإلضافة اىل ارتفاع نسبة اإلصابة بسرطان الرئة لدى عمال مناجم اليورانيوم نتيجة استنشـاقهم                ، لدبسرطان اجل 
لغاز الرادون وغريها من احلاالت اليت مت رصدها لدى العاملني يف جمال اإلشعاع ونتيجة للحـوادث والـتفجريات                  

  .النووية واألضرار اليت نتجت عنها
خارجي سواء كان   ع على عدة عوامل منها نوع اإلشعاع وطريقة التعرض له           يعتمد التأثري البيولوجي لإلشعا   

 ويكـون   . لتخزين املواد املشعة يف حالة التعرض الداخلي       ته وحساسية العضو املتعرض لإلشعاع وقابلي      ،  داخلي أو
اشرة يتم تكسـري     ففي الطريقة املب    ، غري مباشرة طريقة   مباشرة و   ، طريقة  تأثري اإلشعاع على خاليا اجلسم بطريقتني     

 تغري جيين هبا أما     أوالروابط بني الذرات املكونة جلزيئات املادة احلية نتيجة التأين وباألخص نواة اƪلية مسببا موهتا               
من اجلسم احلي وهذا بدورة ينتج مواد       %  85-70التأثري غري املباشرة فينتج عن حتلل املاء الذي يشكل ما نسبته            

ƪاليا اجملاورةكيمائية سامة تؤثر على اƪلية وعلى ا.  
țاȞȉɌر لȉاǤامل Ƙǭǖالت:  

 حيدث يف   أن إثارة ذرات املادة املكونة للخلية احلية والذي ميكن          أو تأين   ةالتأثري املباشر لإلشعاع حيدث نتيج    
ـ املادة   وااجلزء املتضرر من اإلشعاع هو نواة اƪلية        يكون  و،   اجلسم املتعرض لإلشعاع     من  ما مكان  فيهـا   ةالوراثي

ưا ينتج عنة تشكل طفرة     ،   التغري يف الشفرة الوراثية      أومؤديا ملوت اƪلية    ،  نتيجة تكسري الروابط بني جزيئات املادة       
 فقدان املادة الوراثية قدرهتا على نقـل املعلومـات          أو حدوث تشوهات يف اƪلية      أو  ، قد تكون سرطانية يف اƪلية    

 هذه الطفرات فمن املمكن أن تكون يف اƪاليا اجلينيه مسببة يف انتقال هذه              فعند حدوث . الوراثية للخاليا اجلديدة  
ومن هنـا فـان التـأثري    . الطفرة اىل اجليل القادم أو يف اƪاليا اجلسدية مسببة انتقال هذه الطفرة اىل اƪلية املتولدة 

هـذه  و. طورها اىل طفرات أخرى    تكون هذه الطفرات وانتقاهلا أو ت      يفالبيولوجي املباشر لإلشعاع يتمثل باألغلب      
 من املمكن أن حتدث هذا       ، حيث يكون    اجلرعات الصغرية اليت يتعرض هلا اإلنسان بشكل مستمر        التأثريات تشمل 
 وبعد  . ملي جري  250 اجلرعات اإلشعاعية لغاية     يف تأثري تراكمي لإلشعاع وبشكل احتمايل       وجودالتأثري وبالتايل   

 جتربيه ميكن أن يعول عليهـا   قيموهلذا فانه ال توجد، الزيادة متناسبا مع مقدار اجلرعة هذه اجلرعة يبدأ هذا التأثري ب     
 اليت أكدت حدوث هذه التغريات      تولكن هناك العديد من الدراسا    ،   [16] ملي جري  250-0يف نطاق اجلرعة من     

ندما يكـون مقـدار وطاقـة        حيدث ع  الذيعند اجلرعات العالية لإلشعاع نتيجة احتمالية التأثري الثنائي لإلشعاع          
أي  (ة اليت تربط ماده احلمȐ النووي احلامل للشفرة الوراثي        اجلزئيةاإلشعاع كافيني ألحداث كسر ثنائي يف الرابطة        

 بـني    Radiation  Dual of(Theory(Action وهو مـا يعـرف ب      )يف موقعني خمتلفني يف السلسة الوراثية     
 ưا يفقد اƪلية قدرهتا على إعادة إصالح نفسها وعملية اإلصالح تكـون             (DNA)ةالوراثيالذرات املكونة للمادة    
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وبالتايل فان عدد اƪاليا املتضررة يف هذه احلالة يتناسب مع          ،   عندما يكون الكسر يف الرابطة من موقع واحد          أسهل
شعاع تكون االحتماليـة    وعندما يكون مقدار اإلشعاع وتأثريه اƪطي كبري حبسب معامل النوعية لإل          . مربع اجلرعة 

تدمري لنواة اƪلية نتيجة فقدان     بذلك  حلدوث هذا التأثري املزدوج يف موقعني متقاربني يف السلسة الوراثية اكرب مسببا             
 ويف املقابل فان احتمالية أن تقوم اƪلية بإصالح نفسها ستكون اكرب عندما  ،اƪلية قدرهتا على إعادة إصالح نفسها

 ويتم يف العادة تقدير مقدار هذا الضرر الناتج عن أي نوع من اإلشعاع نسبة اىل                 ، اديرابطة أح يكون الكسر يف ال   
  .مقدار ونوع معياري من األشعة وبالغالب تكون أشعة اكس أو أشعة جاما

  :التƘȡ Ƙǭǖ املǤاȉر
ع ستحدث  ة لإلشعا  وبالتايل فان معظم التأثريات املباشر      ، من املعلوم بان معظم اجلسم احلي مكون من املاء        

عالية على التفاعل مكونة بذلك مركبات سامة ال تفككها منتجة بذلك جذور حرة هلا القابلية    يف جزيئات املاء مسببة   
 فعند تعرض املاء اىل اإلشعاع فان جزئي املاء سيتحلل حسـب املعادلـة               ، تؤثر على اƪاليا من خالل هذه السمية      

  :التالية
−+ +→ eOHOH 22  

  :من مث فان األيون املوجب للماء سيتحلل فوراً كما يليو
OHHOH +→ ++

2  
  : حسب املعادالت التالية،ينحل مباشرة  لن قبل جزئي ماء غري متحللوباملقابل فان اإللكترون احلر سيتم أخذه م

−−

−−

+→

→+

OHHOH
OHeOH

2

22  

  يبلغ زمن هذه املرحلة   و ،  وهي مرحلة التأين واإلثارة   يائية  والزمن الالزم حلدوث هذه التفاعالت يبدأ باملرحلة الفيز       
ومن مث تأź املرحلة    ،   يتم خالهلا التحلل      ،  ثانية −1110 يبلغ زمنها اليت   و ةاملرحلة قبل الكيميائي  من مث    ثانية و  −1410

ا أو مع جزيئات أخرى يف حال انتشارها يف زمن  يتراوح ما              اليت يتم فيها تفاعل اجلذور احلرة مع بعضه        ةالكيميائي
611 بني 1010 −−   :  ثانية حسب املعادالت التالية −

OHOH
OHOHOH

22

22

→+
→+  

excitationsub  التهيج  حالة أما بالنسبة لإللكترونات اليت تكون يف حاله اقل بقليل من          تكون قد   واليت   −
تصبح حرارية بعد فقدها    ل  ، رحلة الفيزيائية تواصل عملية نقل الطاقة اىل املاء احمليط حبركة دورانيه           خالل امل  تتشكل

 من ست اىل ƣـاين       كل اإللكترون  حيث يتجمع حول  ،   اعمل على تشكل جمموعة من جزيئات املاء حوهل       وتللطاقة  
 مـن  ائد املاء باألصل ميلك مقدار ز     ئيجزيئات من املاء حبيث يكون اجتاه ذرات األوكسجني للخارج بسب أن جز           

) قطبية جزئي املـاء   (وزيادة قليلة يف الشحنة السالبة عند ذرة األوكسجني         ،  الشحنة املوجبة عن ذرź اهليدروجني      
وبالتايل فان اإللكترون يشكل جذر حر نقي غري مرتبط ويدعي باإللكترون املائي كما هو مبني يف املعادلة التاليـة                   

)141(:  
−− →→ aqsub eOnHe 2  

 ستتكون بالقرب   OH ويف حالة وجود إشعاع ذو قدرة تأين عالية مثل جسيمات ألفا فان معظم اجلذور احلرة من               
 اهليدروجني  دبريو كسي  مكونة بذلك مركب     H من بعضها ưا يزيد من قابلية تفاعلها مع بعضها قبل تفاعلها مع           
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22OH  بعيدا عن منطقة التفاعل عالية التركيز اىل املناطق األقل تركيزاً          كون مستقرا مع زمن كايف النتشاره     الذي ي  
 فأنة 2O  وهذا املركب ذو قدرة عالية على التأكسد الذي يؤثر بطريقة غري مباشرة على اƪاليا أما يف حالة وجود     ،

  .  املاء احلر ưا يزيد من Ƨية اإلشعاعدبريو كسي مكون H عل مع  اجلذر احلرسيتفا
 مقترنـة   xأن عملية انتشار هذه اجلذور احلرة واملركبات تتم يف كافة االجتاهات وبشكل عشوائي ملسافة مقدارها                

  : يساويD التايل فان مقدار ثابت االنتشار وبt خالل الزمن

t
xD
6

2

=  

 ثانية فان املسافة اليت تقطعها هذه اجلذور احلرة تبلغ حوايل −1210 فعلى سبيل املثال فأنة بعد زمن يساوي   
  هذا يثبت بـان الـزمن      ، ومن هنا نرى بان    اجنستروم   2.9  يساوي  اجنستروم وباملقابل فان قطر جزئي املاء      1.1

 هو الزمن املناسب لبدء املرحلة الكيميائية و اقل من هذا الزمن ستبقى هذه اجلذور احلرة يف نطاق جزئـي                    −1110
  ، ئده عن جمال اجلز   فان احتمالية العودة اىل وضعة السابق كبرية ولكن بعد ابتعا         ،   وإذا بقي يف جمال اجلزئي        ، املاء

وبذلك فان مسار اجلسيمات املشـحونة يف املـاء         . تكون احتمالية حدوث إحدى تفاعالت املرحلة الكيمائية اكرب       
الذي ميثل النسيج احلي يكون فقدان طاقة اجلسيم فيه على طول هذا املسار نتيجـة عمليـات التـأين و إنتـاج                      

 ذرات أخري وإنتاج اإللكترونات ثانوية جديـدة و         نيأها ستقوم بت  ذه اإللكترونات بدور   وه .اإللكترونات الثانوية 
لغاية الفقدان الكامل للطاقة اليت حيملها اجلسيم الرئيس والطاقة اليت اكتسبتها النواتج الثانويـة والـيت              ، و هلما جرا   

بشـكل منتشـر    ستؤدي اىل إنتاج جمموعات من اجلذور احلرة بعد زمن معني يلي الزمن الالزم للتفاعل األصلي و               
  .عشوائي على طول املسار

țاȞȉɌيولوجية لǤات الƘǭǖالت:  
أن التأثريات البيولوجية لإلشعاع تنتج عن التأثري املباشر والتأثري غري املباشر لإلشعاع معتمدا علـى مقـدار                 

هـر مباشـرة     البيولوجية أن ختتلف عن بعضها البعȐ، فمنها ما يظ         اآلثاروميكن هلذه   . اجلرعة وعلى نوع اإلشعاع   
EffectsticDeterminis وبسرعة ويدعى يف هذه احلالة التأثري احلتمي لإلشعاع         ويكون له حـد عتبـة معـني         −

Ƒاألخر قد يظهر بعد سنوات طويلة من التعرض لإلشعاع وبشكل احتمايل أو غري عت Ȑوالبع stochastic.  
، األول التعرض جلرعة عالية من اإلشعاع يف  تعرض اإلشعاعي من الومن هنا فأنة ميكن اعتبار نوعني رئيسيني

زمن قصري بشكل عرضي ويدعي هذا النوع بالتعرض احلاد وهذا النوع من التعرض تظهر فيه التأثريات البيولوجيـة             
مباشرة أو خالل فترة قصرية من الزمن بعد التعرض وبعد التعرض ملقدار معني من اإلشعاع كما هو موضح بالشكل             

والنوع األخر من التعرض هو التعرض جلرعة قليلة من اإلشعاع وعلى مدى طويل وهذا يـدعي بـالتعرض                  ). 1(
 فيه التأثريات البيولوجية مباشرة وقد تستغرق سنوات عدة بعد          راملستمر أو التعرض املزمن ويف هذه احلالة قد ال تظه         

 الظهور مع اجلرعة كما هـو       ةتمايل وتزداد احتمالي  التعرض أو تظهر يف األجيال التالية وقد يكون șهوره بشكل اح          
  ).2(موضح بالشكل 

  :التƘǭǖات اƩادة واƩتمية
عند تعرض اإلنسان جلرعة عالية من اإلشعاع فأهنا ستؤثر على كافة أعضاء اجلسم وحيث أن حساسية هذه                 

 تأثراً باإلشعاع من    أكثرسم   هناك أعضاء يف اجل     ، يف حاالت التعرض اإلشعاعي ،      األعضاء ختتلف من نوع اىل أخر     
 األعضـاء   علـى  ستظهر   احلاد وبالتايل فان șهور األعراض املصاحبة للتعرض اإلشعاعي          ، أعضاء وأنسجة أخرى  
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حد العتبة هلذه األنسجة فـان      إذا كانت اجلرعة اإلشعاعية فوق       ف .احلساسة باالعتماد على مقدار اجلرعة اإلشعاعية     
 وبعكس ذلك فان األعراض أما أن تظهر الحقا أو ال            ، شبة حتمي لكنه  متأخر و األعراض ستظهر مباشرة أو بشكل      

سيم األعراض اىل ثـالث      وبناء على حساسية األنسجة واألعضاء لإلشعاع مت تق        لذا. بشكل احتمايل تكون  تظهر و 
 املركزي مع    أعراض اجلهاز الدموي والثانية أعراض اجلهاز اهلضمي واألخرية هي أعراض اجلهاز العصƑ            افئات أوهل 

وجود أعراض مشتركة جتمع بني هذه الفئات الثالث مثل الغثيان والتقيوء واإلعياء وارتفاع درجة حرارة اجلسـم                 
باإلضافة اىل بعȐ أعراض اعتالل اجلسم وبعȐ التغريات على اجللد مثل االƥرار واحلروق يف              ،  والتغريات يف الدم    

  .حاالت التعرض الشديد واملوضعي

  
  منحىن التأثريات البيولوجية احلتمية بعد حد العتبة) 1(الشكل 

  
  احتمالية حدوث التأثريات البيولوجية ) 2(الشكل 

يعترب التغري يف عدد كريات الدم احلمراء والبيضاء من أهم األعراض للتعرض اإلشعاعي حيث أن خاليا الدم                 
بيولوجي للتعرض اإلشعاعي يف حاالت التعـرض   وبالتايل تكون مبثابة كاشف     لإلشعاع ،   اƪاليا حساسية  أكثرمن  

 ملـي جـري     140احلاد لإلشعاع حيث انه من احملتمل مالحظة هذه التغريات بعد التعرض جلرعات تزيد عـن                
 ملي جري وبعد هذه اجلرعة فانه من شبة املؤكـد           500-250 هذه التغريات لغايات     رواملمكن أيضا أن ال تظه    

من الدم هي سوائل تدعي ببالزما الدم والبقية مـن          % 55ملعرف أن ما نسبته     șهور هذه التغريات حيث أنة من ا      
 وان متوسط عدد كريات الـدم        ، املواد املكونة للدم واليت تشمل كريات الدم احلمراء والبيضاء والصفائح الدموية          
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جلسم وهذه   لكل ملم مكعب يف الشخص الطبيعي وهي متثل خط الدفاع الرئيسي يف ا             7000البيضاء يبلغ حوايل    
-70 وتبلغ نسبة األوىل حوايل      sLymphocyte  و esGranulocyt مكونة من نوعني رئيسيني من اƪاليا هي      

وتنـتج يف العقـد   %  30-25وتنتج يف خاليا Ƴاع العظم وتعمر ثالث أيام والثانية تبلغ نسـبتها مـن              % 75
 esGranulocytعرض اإلشعاعي احلاد يكون هناك زيادة حادة يف عدد          الليمفاوية وتعمر ملدة يوم واحد وبعد الت      

يتلوها تناقص بعد يوم واحد لغاية بلوغ احلد األدىن لتعود بعدها اىل نسبتها الطبيعية بعد عدة أسابيع اىل عدة اشهر                    
وهذه التغريات تعترب من أحـد      . هر حبدة بعد التعرض وتبقى كذلك لعدة اش       sLymphocyteبينما تتناقص نسبة    

املؤشرات على التعرض اإلشعاعي احلاد وباملقابل فان كريات الدم احلمراء ال تبدى هذا األمر لغاية أسـبوع بعـد                   
التعرض مث تنخفȐ وتستمر باالƳفاض لغاية الوصول اىل حدها األدىن خالل شهر اىل شهرين لتبدأ بالتعايف البطيء                 

  . عدة اشهريفقد يستغرق هذا التعاو
 حيدث تدمري ƪاليا Ƴاع العظم املنتجة لكريـات          ،  جري 2 منأما يف حالة التعرض جلرعات إشعاعية اكرب        

  لوșائفه، وهـذا قـد      الدم وهذا يؤدي فورا لتعرض اجلسم هلجوم األمراض نتيجة فقدان اجلهاز الدفاعي يف اجلسم             
بعد أسـبوعني اىل ثالثـة      يالحظ بعد عدة ساعات من التعرض ويكون على شكل غثيان وتقيؤ وعدم اتزان يتبعه               

يف حال عدم املتابعة واملعاجلة قد حتدث الوفاة خالل شهر اىل شـهرين بعـد               و .تساقط الشعر  التعرض   منأسابيع  
 وبالعموم فان هنـاك     .م بالكامل مؤكد   فان تلف Ƴاع العظ     ،  جري 6-4رعات اكرب من    جل أما التعرض  .التعرض

إمكانية لزراعة Ƴاع عظم جديد من متربع متطابق نسيجيا مع املريȐ ويف حال جناع عملية الزراعة فان النخـاع                   
هذا . ض املريȐ اىل اجلراثيم واألمراض عن طريق عزلة يف مكان معقم ونظيف            بالنمو مع احملافظة على عدم تعر      يبدأ

 بعـد عمليـة تشـعيع كامـل اجلسـم           يف معاجلة األمراض املستعصية مثل سـرطان الـدم         العالج متبع بالعادة  
)(   TBInIrradiatioBodyTotal ،  اىل جرعـة         تتمتقنية تشعيع كامل اجلسم     و Ȑاملـري Ȑعن طريق تعري 

 جري تعطي بشكل متقطع وعلى عدة جلسات حيث يتم تعريȐ املـريȐ اىل جرعـة                15إشعاعية قد تصل اىل     
 ذلـك   يتم  ومن مث   جري أو أقل يف كل جلسة ليتم القضاء وتدمري خاليا Ƴاع العظم بالكامل             2ا  إشعاعية مقداره 

 Ȑاع عظم سليم للمريƳ 9(زراعة(.  
أما بالنسبة اىل الفئة الثانية وهي أعراض اجلهاز اهلضمي فأهنا تظهر بعد التعرض جلرعة إشعاعية مـن أشـعة                   

باإلضـافة  ف النسيج املبطن للجهاز اهلضمي تؤدي اىل تقشر وتل    ، جري أو أكثر     10شعة اكس مقدارها    جاما أو أ  
اىل șهور أعراض اجلهاز الدموي اليت ذكرت سابقا حيدث تقيؤ مستمر مع إسهال يظهر مباشرة بعد التعرض وميكن                  

 جري أو  20ويف حال التعرض جلرعة إشعاعية تصل اىل        . أن حتدث الوفاة خالل أسبوع اىل أسبوعني بشكل مرجح        
 خاليا اجلهاز العصـƑ     تبدأحيث  ،   تبدأ أعراض املرحلة الثالثة بالظهور وهي أعراض اجلهاز العصƑ املركزي            أكثر

باإلضافة اىل تلف بقية اƪاليا واألنسـجة       بالتلف ، هذا    ا األكثر مقاومة لتأثري اإلشعاع      بالعادة من اƪالي  تعترب  واليت  
ومـن مث    دقائق من التعرض      عدة تعرض املصاب اىل إغماء بعد     اىلưا يؤدي   اليت تكون اقل مقاومة لتأثري اإلشعاع       

  .  التعرضمنالوفاة خالل ساعات قليلة 
 حتدث ألعضاء وأنسجة اجلسم املختلفة       اليت قد  باإلضافة اىل ما مت ذكره توجد بعȐ التأثريات احلادة األخرى         

 األنسجة اليت تتـأثر باإلشـعاع       احد هذه   اجللد ويعترب .حبكم موقعها باجلسم أو حبكم مقدار حساسيتها لإلشعاع       
وباألخص يف حالة التعرض لɊشعة السينية منخفضة الطاقة وجلسيمات بيتا حيث أن تعرض اجللد لɊشعة السـينية                 

 رنتجن يسبب اƥرار اجللد وزيادة اجلرعة قد يسبب حروق وتغري يف لون اجللـد وتسـاقط الشـعر                   300مبقدار  
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وكذلك فان الغدد من األعضاء احلساسة جدا لإلشعاع ومنها الغدد          . املوضعي للجلد وارتفاع حرارة اجللد واملوت     
 ملي جري للغدد التناسلية يف الرجل ميكن أن تسبب عقم مؤقت ويف حالة              300التناسلية حيث أن جرعة مقدارها      

شعاعي تأثر بالتعرض اإل   ت  أيضا وكذلك فان الغدد التناسلية باملرأة    ،  زيادة اجلرعة فانه من املمكن حدوث عقم دائم         
وباإلضافة اىل الغدد فان العني تعترب      .  يف دورة الطمث الشهرية أو حƓ العقم املؤقت        أخرالذي ميكن أن يسبب هلا ت     

 قد يسبب تكون املياه البيضاء والتهاب ملتحمـة          للعني التعرض اإلشعاعي الزائد  ف  ، من األعضاء احلساسة لإلشعاع   
  ).3( التأثري البيولوجي لإلشعاع كما هو موضح بالشكل العني وبشكل عام ميكن تلخيص

  
  ملخص التأثريات البيولوجية لإلشعاع) 3(الشكل 

țاȞȉɌرة لǹǖات املتƘǭǖالت:  
ري أو نتيجة تعرض منخفȐ لإلشعاع      التأثريات املتأخرة لإلشعاع قد حتدث نتيجة جرعات كبرية يف زمن قص          

 أو يف șروف وقايـة       ،  املسموح هبا  ودخارجي لإلشعاع فوق احلد   عرض   نتيجة ت  ، وهذا األمر قد حيدث    ملدة طويلة 
إشعاعية سيئة باإلضافة اىل التعرض الداخلي نتيجة تناول أو استنشاق نظائر مشعة قد تستقر يف اجلسم لفترات زمنية                  

  . طويلة
من الدم واجللـد    من أهم التأثريات املتأخرة نتيجة التعرض لإلشعاع هو احتمالية اإلصابة بالسرطان يف كل              

سـرطان  ب ، حيث تعترب اإلصابة      أكثر وșهور هذا املرض قد يستغرق سنوات أو         .والعظام والرئتني والغدة الدرقية   
نتيجـة    حيـدث  م الـذي   سرطان الدم وسرطان العظ    .الدم من األمهية حيث انه نادر احلدوث يف احلاالت الطبيعية         

 اىل أربعة سنوات بعد التعرض وخطر اإلصابة بعـد التعـرض   عنصر الراديوم ميكن أن حيدث خالل سنتني    ل التعرض
 هو احلد من قدرة األنسجة على  أيضا ،ومن التأثريات املتأخرة.  سنة30-25 لغاية ا حƓبالسرطان ال ميكن جتاهله

ب رب مرض يف األنسجة حبد ذاته ميكن أن يصي         وهذا يعت   ، التجدد وبالتايل إضعاف قدرة األنسجة على جتديد نفسها       
  .م واجللد والرئتني والكلى والقناة اهلضميةكل من العظ

يعترب أيضا من التأثريات املتأخرة لإلشعاع فقد تبني يف العديد          ) األعمار بيد اǃ سبحانه وتعاىل    ( قصر احلياة   
من الدراسات واألحباث بان األشخاص الذين يتعرضون لإلشعاع تكون أعمارهم اقل مـن الـذين مل يتعرضـوا                  

اع وذلك بسب فقدان بعȐ األنسجة قدراهتا على التجدد وكذلك تعترب التغريات اجلينية والطفرات اجلينيـة                لإلشع
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 مت توșيف اإلشعاع لغايات إنتاج الطفرات يف أصـناف    فقد وباملقابل  ، من أهم أعراض التأثريات املتأخرة لإلشعاع     
  فان عمليـة   ون سيئة وقد تكون حممودة وبالتايل     خمتلفة من الكائنات احلية والنباتات إلحداث طفرات جينة قد تك         

انتقاء هذه الطفرات احملمودة لتحسني األصناف النباتية واحليوانية لزيادة اإلنتاج أو أجياد أنواع مقاومة لɊمـراض أو   
  . ساهم بشكل اجياŸ يف هذه اجملاالتالظروف املناخية املختلفة

  :الɎȞقة بƙ اƨرعة واɍستǲابة لȲتƘǭǖات
ن العالقة بني التأثريات البيولوجية واجلرعة اإلشعاعية على مستوى اجلزيئات أو على مستوى اƪلية ميكن أن                أ  

تفهم من وجهة النظر العالجية بأهنا مدى أمهية نقطة النهاية هلا أما مبوت اƪلية أو بان تصبح خلية سرطانية وهـذا                     
اإلشعاعي بعدم الوصول اىل هذه النقطة احلرجـة للخاليـا   االعتبار جيب أخذه بعني االعتبار يف حاالت التشخيص        

 فان اإلشـعاع قـد       ،   أجلزيئيفعلى املستوى   . السليمة وبالتايل فان سالمة اƪلية أو موهتا املربمج هو االعتبار املهم          
كن أن تعاجله اƪلية نفسـها      وهذا التدمري قد مي   ،   DNA فرة الوراثية ييتسبب يف تدمري أحادى أو ثنائي جلزئي الش       

 التلـف  القليل وصعبة كلما كان      التلف يف حالة    أسهلبواسطة األنزميات اƪاصة هلذه الغاية وهذه العملية ستكون         
 تأثريا  أكثرجلسيمات الثقيلة   ا  الناتج عن  أجلسيمي، فاإلشعاع     بنوع اإلشعاع  مرتبط ارتباط وثيق  التلف عادة   اكرب و 

LETlow االنتقالية اƪطية املنخفضة  من اإلشعاع ذو الطاقة       جرى قد   0.3 اليت تقل عن     ة اإلشعاعي اتفاجلرع −
 مع إمكانية أن تتأخر هذه االسـتجابة لعـدة           ،  من حيث عملية اإلصالح    ستجاŸارد فعل   ب على القيام حتث اƪلية   

يث أșهرت الدراسات علـى اƪاليـا احليـة    ح، أسابيع بعد التعرض ولكن يف النهاية فان عملية االستجابة ưكنة  
ولكن حƓ  . [116] جرى قد تعطي اƪلية حافز إضايف لتصبح مقاومة لإلشعاع         1املخربيه بان جرعة إشعاعية تقل عن       

عملية اإلصالح هذه حتتمل عملية اƪطأ يف التركيب والترتيب الصحيح هلذه اجلينات الوراثية حبيـث يـتم نقـل                   
.  وهذا يعترب تدمري للشفرة الوراثية وبالتايل تدمري اƪلية بإخراجها عن وșيفتـها األصـلية              معلومات مغلوطة للخلية  

ولكن بالعموم فان شكل العالقة بني اجلرعة وان كانت منخفضة وعملية التلف اجليين تأخـذ الشـكل الرياضـي                   
2DD التربيعي -اƪطي βα + .   
التشخيص فان االهتمام يكون منصب على قضية التأثريات حتت العتبة          ففي حالة استخدام اإلشعاع ألغراض        

فعند تعـرض  . والتبعات الوراثية أما يف حالة العالج اإلشعاعي فان القضية تكون منصبة علي القدرة على قتل اƪلية        
وع من اƪاليا يدعى    األنسجة احلية لإلشعاع فان جزء من هذه اƪاليا يعود اىل طبيعته يف االنقسام والتكاثر وهذا الن               

باƪاليا الناجية وميكن استخدام هذا النسبة أيضا يف التعبري عن مقدار جناة اƪاليا من اإلشعاع وقدرهتا على العـودة           
  :  اىل الوضع الطبيعي يف عالقة على شكل رياضي كما مبني أدناه
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هذه العالقة تصبح مهمة إذا مت اآلخذ بعني االعتبار أيضا معدل اجلرعة فان معدل النجاة يزداد مع اƳفاض                  
 اجلرعة والعكس صحيح لذا فان األمهية تأتى يف عملية العالج اإلشعاعي حيث يكون هناك تداخل ما بـني                   معدل

األنسجة السليمة واألنسجة املصابة فان تقسيم اجلرعة على شكل جرعات جمزئة وليست كجرعة واحدة ưا يتـيح                 
  .يوضح هذه العالقة) 4(لسلƑ عليها والشكل  ااألثرهلذه اƪاليا من زيادة معدل النجاة فيها وبالتايل التقليل من 

يظهر الشكل Ǔلية جتزئة اجلرعات املستخدم يف العالج اإلشعاعي حيث اهلدف يكون قتل اƪاليا السرطانية       
قدر اإلمكان واإلبقاء على اƪاليا السليمة قدر اإلمكان كذلك فإذا مت إعطاء اجلرعة مرة واحدة فان هذا يعين معدل                   

لتايل فان احتمالية إعطاء فرصة للخاليا السليمة بإعادة بناء نفسها جمددا يصبح ضئيل وبالتايل فـان                جرعة عايل وبا  
النجاة باƪاليا السليمة يصبح قليل جدا ولكن يف حالة جتزئة اجلرعة على زمن أطول فان إعطاء اƪاليـا السـليمة                    

للخاليا السليمة وهبذه الطريقة ميكـن حتقيـق       بكثري حيث يزداد معدل النجاة       أفضلفرصة إعادة بناء نفسها تصبح      
ومن هنا فان معدل اجلرعة أو زمن إعطاء اجلرعة يصبح مهما جدا يف قضـية               . اهلدف املرجو من العالج اإلشعاعي    

 إعطاء اجلرعـة     فيها  يتطلب األمر  icStereotactاجملسم   هناك أنواع من العالج اإلشعاعي        أن العالج بالرغم من  
كامل ويف جلسة واحدة حبيث يكون اإلشعاع مركز بشكل كثيف على األنسـجة املصـابة وال يشـمل                  بشكل  

هذه الطريقة تسـتخدم عـادة        ، ل من فرصة إعادة ƴو اƪاليا السرطانية      يقلالت الطريقة يتم ذه  وهباألنسجة السليمة   
  .ملعاجلة األورام السرطانية يف منطقة الدماغ

  
  .ثري جتزئة اجلرعة اإلشعاعية والية إعادة اإلصالح يف اƪاليا يف العالج اإلشعاعيرسم توضيحي لتأ): 4(الشكل 

هناك عامل أخر يؤثر على مقدار قتل اƪاليا ومقدار االستجابة والتأثر باإلشعاع وهذا العامل هو عامـل وجـود                   
 اƪاليا وبالتايل مقـدار  األكسجني حيث أن معدل النجاة يف اƪاليا يتضاءل بوجود تركيز عايل من األوكسجني يف  

وهذا التأثري نتيجة التأثري غري املباشر لإلشعاع والذي مت التحدث عنة سابقا وهـذا التـأثري                ،  حتقيق العالج ألهدافه    
يكون اكرب يف حال اإلشعاع ذو االنتقال اƪطي للطاقة املنخفȐ حيث أن عملية التفاعل ضمن املسار نفسه اقل من                   

  . ƪطي للطاقة األكثراإلشعاع ذو االنتقال ا
  :التƘǭǖ اإلȞȉاعɄ عɂȲ اƨنƙ واملرǕة اƩامل

من املعروف بان عدد خاليا اجلنني غري مكتمل النمو هو اقل من عدد اƪاليا يف اجلنني املخلق حيث أن هذا                    
 فان قتل عدد    العدد احملدود من اƪاليا سوف ينقسم ويتكاثر ويتطور لتكون األعضاء الكاملة للجنني ويف هذه احلالة              
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تكوين أجهزة  يف   هذه اƪاليا أساسية     انت يف حالة ك    كاملكن أن يتسبب مبوت احلنني أو تشوه        من هذه اƪاليا مي   
 أو احتمالية أصابته بالسرطان لذا فأنة من غري احملبب بأي شكل من األشكال ومن وجهـة نظـر الوقايـة                      ، معينة

يف حالة احلاجة املاسـة للتشـخيص       ، و بعدم وجود املربرات الكافية     اإلشعاعية تعريȐ املرأة احلامل اىل اإلشعاع       
عدم تعـرض اجلـنني     ضمان  اإلشعاعي أو حƓ اىل العالج اإلشعاعي جيب اختاذ كافة احتياطات الوقاية اإلشعاعية ل            

ولكن بشكل عام فان العديد من الدراسات واألحباث قد أșهرت بان هناك عالقة بـني تعـرض                 . لإلشعاع املباشر 
مـن   العديـد    وقد كان هنـاك   ،  اجلنني اىل اإلشعاع وموته أو تشوهه أو أصابته بالسرطان حبسب مقدار اجلرعة             

حيث لوحظ ارتفـاع    ،  اإلثباتات الكافية لتأكيد هذه العالقة حƓ يف حالة الفحوصات اإلشعاعية باألشعة السينية             
 ملي جري وارتفاع نسـبة  10 من أكثرة إشعاعية  التعرض جلرعالتيف حا[26] نسبة اإلصابة بالسرطان يف املواليد

وبشكل عام فان تعرض احلامل لإلشعاع قد يؤدي اىل         .  جري 1لكل   % 6اƪطورة باإلصابة يف السرطان حلوايل      
șهور يف بعȐ األعضاء والتسبب يف التشوهات اƪلقية للجنني أو التخلف العقلي نظرا لتأثري اإلشعاع على اجلهاز                 

 ويف اجلرعات األعلى قد تؤدي اىل مـوت          ، يف حالة اجلرعات املرتفعة نسبيا أو اإلصابة بالسرطان       العصƑ املركزي   
  . اجلنني

  
  
  
   

    



 231

  

  

  

  الفصل اƪامȄ عȊر

  صيةي التǺȊاألȞȉة يف اإلȞȉاعيةالوقاية 

  : املقدمة

تلف  خميف هذا االكتشاف تأثريمل يكون على علم مبدى ،  السينية األشعة 1895 رنتجن يف العام اكتشفعندما 
ونتيجة هلذا االنتشار .  السينيةلɊشعة أجهزة عدة أو مركز صحي من جهاز أوال يكاد خيلو مستشفى اليوم و .نواحي احلياة
، كان من  ى اليت يتلقاها املستخدمني واملرضاإلشعاعية اجلرعات  مقدار يفواليت سامهت بشكل كبري األجهزةالواسع هلذه 

 الناجتة األضرار الوسائل والطرق املناسبة للسيطرة على هذه اجلرعات مبا حيقق الفائدة املرجوة والتقليل من إجيادالضرورة 
 من .أيضالغايات التشخيص والعالج والبحوث ويف املختربات  اإلشعاعستخدام الواسع والكثيف هلذا النوع من عن هذا اال

  .األضرار هو ترجيح الفوائد على اإلشعاعية للممارسة األساسيهنا فان الشرط 

  
 ةتركيبيعلى  لإلطالع ، اجلسم البشريأغوار السينية لسرب األشعة استخدام بأهنا التشخيصية تعرف فاألشعة
 ، وبطرق متنوعةأغراض التشخيصية قد تستخدم لعدة واألشعة. ئهأدا سالمة أو الوșيفي وتشخيص اعتالله الداخلي وأدائه

 تصوير أو والشرايني األوردة الطبقي احملوسب وتصوير أو) يريالتنظ( املتتايل أو) التقليدي(طح  املساإلشعاعيكالتصوير 
   .الثدي
ǡوǤنǕ صويرǩ ةȞȉاأل: 

 سحابة إنتاج من خاللو) 1( السينية كما هو مبني يف الشكل األشعة أنبوب بواسطة ةالسيني األشعة أنتاجيتم 
ومن مث يتم تسريع ،  Cathode)( جهة القطب السالبيف  الواقع Filament)( من االلكترونات يف ملف التسخني

 يف اهلدف ااصطدامها يؤدي اىل ư ، هداجلنتيجة لوجود فرق  Anode)( وجب املالقطبهذه االلكترونات باجتاه 
)target( السينيةاألشعة بذلك فوتونات تجامن مصنوع من مادة التنجستونبالعادة  والذي يكون .  
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 Ƒنتيجة سخني فان االلكترونات املنتجة من ملف التاألشعة أنبوبعندما يتم وضع جهد كهربائي على قط 
فرق سارع باجتاه القطب املوجب وتكتسب طاقة مبقدار تت) أمبرييقدر بعدد معني من امللي  (رور تيار كهربائي فيهمل

 Ƒ150-25 أو فولت 150000 – 25000ح ما بني او يف العادة يتر ، اجلهد الفرق يف وهذااألنبوباجلهد على قط 
وتدعى املساحة اليت ،  السينية األشعة  بذلك يف مادة اهلدف منتجةوبعد تسارع هذه االلكترونات تصطدم، كيلو فولت 

) ( )البؤرة احملرقية ( التصادمببؤرةتتعرض للتصادم من قبل االلكترونات  SpotFocal . وعندما يتم وضع هذا اجلهد
 Ƒمة وبالتايل بقيمة جهد القوجيامل بالشكل  هذا اجلهد عادة ميتازاألشعة أنبوبعلى قط )(Peak،  وتكون طاقة 

 من اإلشعاعيتم تعريف طاقة ، لذا  األشعة أنبوبونوعية الفوتونات املنتجة معتمدة على قيمة جهد القمة املوضوع على 
تايل فان  وبال تعتمد على مقدار التيار املار يف ملف التسخنيفإهنا  ، بالنسبة لعدد الفوتونات املنتجةأما. خالل قيمة اجلهد

 يتم التعبري عن معدل اجلرعة بقيمة ه وعليزمن مرور التيار يف ملف التسخني ، على قيمة هذا التيار ومعدل اجلرعة معتمد
 السينية تعتمد األشعةكمية ، لذا فان ) mAs)(ثانية.أمبريملي ( مضروب يف مقدار الزمن بالثانية أمبريالتيار املار بامللي 

  .  ثانيةأمبري مقدار امللي على

  
  . الداخليةومكوناته السينية األشعة أنبوب):1(الشكل

)( السينية االنكباحيةاألشعة إنتاج يتم ،  السينية األشعة إنتاجعندما يتم  lungBremsstrah، تتراوح  بطاقة
) ( السينية املميزةواألشعة، طاقة جهد القمة و -0 ما بني قيمة RadiationsticCharacteri لنوع مادة اهلدف 

كيلوفولت على 100عند طاقة %  15 حوايل االنكباحية حد معني يبلغ األشعة املميزة اىل األشعةوتبلغ نسبة .  أيضا
 األشعة أنبوب يف املستهلكة من جممل الطاقة%  1 السينية يبلغ األشعة من  ما يتم إنتاجهأنمع العلم ب ،سبيل املثال 

  . تسخني مادة اهلدفتؤدي اىل   ضائعةمن طاقة االلكترونات تتحول اىل طاقة حرارية%  99  حوايلأنحيث 
 فائدة أي منخفضة الطاقة بدون لɊشعة السينية يؤدي اىل امتصاص اجلسم األشعةلتنوع يف طيف ا إن

 نفس الوقت  فائدة تشخيصية وتكون يف هلادال توج ال بد من التخلص من هذه الطاقات اليت فانهتشخيصية وبالتايل 
 ذات ألشعةارور  ويسمح مباألشعةالذي خيتزل هذه  ضارة جلسم املريȐ ويتم التخلص منها بوضع املرشح املناسب
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ويف حالة عدم . األملنيوموبالعادة يكون املرشح من مادة ،  )2(كما هو مبني يف الشكل ، القيمة التشخيصية العالية 
 أضعاف عدة أوود مرشح جب حال  ما هورات عنامل اتد تتضاعف لعشروجود مثل هذه املرشحات فان جرعة اجللد ق

  .يف حال عدم وجود املرشح املناسب
  :األȞȉةƮددات حقل 

،  األشعة أنبوب من ưتد يعتمد على مقدار فتحة اƪروج إشعاعي تشكل حقل األنبوب من األشعةعند خروج 
 حيتوي على حمددات حلقل األشعة فان جهاز لذا،  للفحص املطلوبة فال بد من حتديد هذا احلقل حسب املساحة هوعلي
األشعة  من الواجب دائما حتديد حقل فانه اإلشعاعي املتشتتة تعتمد على مساحة احلقل األشعة ونظرا الن مقدار .األشعة

ن اجلدير وم. اإلشعاعيةالفحوصات إجراء  عملية أثناء  املتشتتة األشعة الالزم للفحص لتخفيȐ مقدار باحلد األدىن
 كما هو موضح بالشكل األشعة أنبوب من  ما تكون على جانƑ املريȐ بالقربأكثر املتشتتة تكون األشعة بان بذكره
 اإلشعاع وتأثري اإلشعاعي املتشتت من احلقل واإلشعاع ومكان املريȐ األشعة أنبوبالذي يظهر موقع ) 3(رقم 

  .اإلشعاعي الفحص أثناء ريȐ  مع املناملتواجدي األشخاص أواملتشتت على الشخص 

  
  . السينية وطريقة اختزال الفوتونات غري املرغوب هبااألشعةطيف ):2(الشكل

  :Ǥȉ(Grid)كة اǹتȂال اإلȞȉاț املتȊتت 
 أن األنسجة ذات العدد ثتعترب الصورة اإلشعاعية كخارطة توصيفيه لعملية توهني اإلشعاع داخل اجلسم حي   

 بينما األنسجة ذات العدد الذري األقل تسمح  ، تقوم بتوهني كمية اكرب من اإلشعاع،  الذري األكرب كالعظام مثال
وبالتايل فانه ونتيجة ، مبرور األشعة ومتكينها من الوصول اىل املستقبل سواء كان فلم عادي أو كاشف إشعاعي 

 بني اللون األبيȐ واألسود معني (contrast) بتباين كميات األشعة املوهنة تتكون الصورة اإلشعاعية يفلالختالف 
Ȑودرجاته حسب كمية األشعة اليت مت توهينها أو مرورها من خالل جسم املري .  

 عالية وعلى ة اللوين كلما كان الفحص اإلشعاعي ذو قيمة تشخيصيالتباين كلما ازدادت درجة همن املعلوم بأن
ن ختتزل فوتونات األشعة املتشتتة من جسم املريȐ باجتاه مستقبل  جيب أباين ولزيادة درجة الت ،درجة من الوضوح
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 وتتم عملية باينل تقلل من درجة التباألشعة ومنعها من الوصول حيث أن وصول هذه األشعة املتشتتة اىل املستق
ارجة من  حبيث تسمح هذه الشبكة مبرور األشعة اƪ ،االختزال هذه باستخدام الشبكة اليت توضع على مستقبل األشعة

 من الوصول اىل ا من جسم املريȐ ومنعهة املتشتت املستقبل وتقوم بامتصاص األشعةجسم املريȐ من الوصول اىل
 25والشبكة املستخدمة هلذه الغاية تتكون من شقوق طولية بكثافة تصل اىل ). 4(كما هو موضح يف الشكل ،املستقبل 

  (air-gap)  استخدام بديل للشبكة بواسطة ترك فجوه هوائيةكما انه ميكن.  أو أكثررشق لكل سم وبعمق مليمت
 ter Grid) (Anti-scat حيث أن هذه الطريقة واليت تدعى، سم بني املريȐ ومستقبل األشعة  20-10بعمق 

ه الطريقة يف تسمح هبروب الفوتونات اإلشعاعية منخفضة الطاقة دون الوصول اىل املستقبل والتفاعل معه وتستخدم هذ
  .  العادة يف حاالت تصوير الصدر

  
   كثافة بينما أكثر املتشتتة على جانƑ املريȐ األشعة): 3(الشكل

  .األخر من قبل املريȐ يف االجتاه األشعةيتم امتصاص 

  
   املتشتت لإلشعاعالشبكة املختزلة ): 4(الشكل

  . املتشتتةلɊشعةوطريقة اختزاهلا 
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 : Receptor) Image (The  الصورةǹǙراȧǯ  وطراألȞȉةمستقɎǤت 

 بواسطة كواشف أو التصوير العادي أفالم كما يف األشعة تظهر بواسطة فلم أن ميكن اإلشعاعيةالصورة 
 العادية األفالمفي حالة ف). fluoroscopic images (  الفلورسكوŸاإلشعاعي كما يف التصوير إليكترونيه إشعاعية

 اىل فوتونات ضوئية بواسطة الصفيحة املكثفة اإلشعاعية بعد عملية حتويل الفوتونات شعاعيةاإليتم تسجيل الصورة 
)intensifying screen ( وإخراجهاومن مث يتم تفاعل هذه الفوتونات الضوئية مع مادة الفلم ليصار اىل تظهريها 

  .بالصورة النهائية
 النهائي اإلخراج الصفيحة املكثفة تلعب دورا مهما يف  هبذه الطريقة فان اإلشعاعية الصورةإșهار تم وعندما ي

 اإلشعاعيةوبالتايل على مقدار اجلرعة ،  وقدرهتا على حتويله اىل ضوء لإلشعاعللصورة من حيث مدى استجابتها 
ري  ميكروج5 تبلغ إشعاعيةتاج اىل جرعة ، حيث انه بالعادة حنللمريȐ الالزمة حلدوث االستجابة يف الصفيحة املكثفة 

 الالزمة لنجاح اإلشعاعيةو اجلرعة . [59] لمريȐ حبدود امللي جري وتكون جرعة اجللد لاإلشعاعية الصورة إلخراج
 التشخيص ومن هنا فان االختيار أثناء  وبالتايل على اجلرعة اليت يتلقاها املريȐ تصويرهالفلم تعتمد على العضو املراد 

 لالستجابة ونوعية وجودة الصورة عامل مهم يف اختيار هذه األدىند املناسب لنوع الصفيحة املكثفة من حيث احل
لذا جيب جتنب استخدام الفلم بدون استخدام هذه ،  بشكل عام اإلشعاعيةالصفائح بشكل خاص ويف عملية الوقاية 

يت ميكن  ولكن هناك بعȐ احلاالت الرديئة عالية وبقيمة تشخيصية إشعاعية سيتطلب جرعات األمر أنالصفائح حيث 
  . العالجيةاألشعة يف  كما هو احلالاستخدام الفلم بدون صفائح مكثفة

 مثل مكثف الصورة إشعاعييتم استخدام كاشف ) الفلورسكوŸ (لتنظرييا اإلشعاعييف حالة التصوير 
)image intensifier (هارșمطلي  ومكثف الصورة يف العادة يتكون من غشاء مفرغ من اهلواء اإلشعاعية الصورة إل

،   الضوء اىل الكتروناتحتويل اىل ضوء ومن مث يتم األشعةالذي يقوم بتحويل ) input phosphor(مبادة الفسفور 
يقوم ) output phosphor (أيضا مكون من الفسفور Ǔخرمث يصار اىل تركيز وتوجيه هذه االلكترونات اىل غشاء 
زيادة عدد هذه الفوتونات بشكل كبري ومكثف كما هو مبني بتحويل االلكترونات اىل ضوء مرة ثانية بعد مضاعفتها و

 غريه بواسطة استخدام وسيلة بصرية أو الصورة النهائية على شاشة عرض إșهار ليتم يف النهاية ،) 5(يف الشكل 
  . على سبيل املثالكالكامريا

 ميكروجري 50دود معدل اجلرعة اإلشعاعية اليت حتتاجها منظومة تصوير الفلورسكوŸ يف العادة تكون حب
لكل دقيقة وهذه اجلرعة يناșرها جرعة إشعاعية يتلقاها جلد املريȐ عند دخول األشعة اىل اجلسم لغاية التصوير 

 وهذه اجلرعة قد تكون ضارة وقد تصل اىل التسبب يف حروق للجلد أو اƥراره [59] ملي جري لكل دقيقة 10مقدارها 
التنظري واحلرفية يف استنباط املعلومات إجراء  ومبالغ فيه وبالتايل فان السرعة يف  زمن التنظري بشكل كبريإطالةيف حال 

Ȑاية املريƥالتشخيصية أمر مهم جدا يف عملية الوقاية اإلشعاعية و  .  
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  .مبدأ عمل املنظومة) b(منظومة التصوير ) a( يف التصوير الفلورسكوŸ اإلشعاعية الصورة  إșهارطريقة): 5(الشكل

  :اإلȞȉاعɄ يف التصوير  األǹرɁنواțاأل

Ǣوسǂا ɄقǤالتصوير الط )CT: (  

 األشعة أنبوب ويف هذه النوع من التصوير يقوم ،اإلشعاعي التقنيات اƪاصة بالتصوير منيعترب التصوير الطبقي 
 األشعة نبوبأل يف اجلهة املقابلة األشعةويف نفس الوقت تكون مستقبالت ، دوران بشكل دائري حول جسم املريȐبال

 واستقباهلا من اجلهة ،الزوايا من خمتلف اإلشعاعية اجلرعة إعطاءوبعد ). 6(بعد جسم املريȐ كما هو مبني يف الشكل 
 اإلشعاعية الصورة إșهار ليتم بعدها ، يتم نقل هذه املعلومات اىل نظام حموسب يقوم بعمليات معاجلة معقدة،املقابلة
  .   تشخيصية مرتفعةوبقيمة تصويرها بدرجة عالية من الوضوح  مقاطع اجلسم اليت متأوملقطع 

  :ǩصوير الǮدي

 كيلو إليكترون 25يشبه تصوير الثدي التصوير العادي ولكنه يتم باستخدام طاقة إشعاعية منخفضة حبدود 
دد الذري  يف الصورة نظرا الن الثدي مكون من نسيج ناعم منخفȐ العالتباين وذلك لزيادة درجة ،فولت جهد القمة

وباستخدام الطاقة املنخفضة لإلشعاع يتم توهني األشعة يف حال وجود نسيج غري ، وال حيتاج لطاقة عالية الختراقه 
 ومن املهم أيضا بان الطاقة املنخفضة لإلشعاع يعين يف بعȐ األحيان ،طبيعي يظهر نتيجة التغاير اللوين يف الصورة
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ن التصوير حيتاج لعملية ضبط جودة م زيادة اجلرعة اإلشعاعية لذا فان هذا النوع  وبالتايل،امتصاصها بالكامل يف النسيج
  .دقيقة وصارمة لتجنب اجلرعات اإلشعاعية غري املربرة

  :ǕجȂȾة التصوير اإلȞȉاعɄ املتنقل
يȐ  موقع املر نقلها اىللغايات  ،يف معظم املستشفيات يوجد نوع من أجهزة األشعة التقليدية من النوع املتنقل

هذه النوع من .  احلضور اىل غرف التصوير اإلشعاعي من املريȐمتكن يف حال عدم الفحص املطلوب لهإجراء و
 وذلك إلمكانية وجود مريȐ أو مرضى ،األجهزة قد ينطوي على نوع من القلق من وجهة نظر الوقاية اإلشعاعية

 تالتايل فانه يتوجب اختاذ االحتياطباء وبا وكذلك تواجد طاقم التمريȐ واألط ، الفحص اإلشعاعيأثناء Ǔخرين 
 جيب التأكد من عدم ، وإذا تعذر ذلك،الالزمة لتجنب تعريȐ هذه اجملاميع لإلشعاع ، وذلك بتوفري احلواجز الوقاية

إجراء  مرصص للعامل وان يقتصر لوان يوجد مريو،  متر يف حميط املريȐ 2  مقدراها مسافةعلى شخص أيتواجد 
  . ال عدم وجود أمكانية لنقل املريȐ اىل غرفة التصوير اإلشعاعيالفحوصات يف ح

  
  . جبهاز التصوير الطبقي احملورياإلشعاعيطريقة التصوير ): 6(الشكل 

  : ǩصوير Ǯȭافة الȚȞاǕȳجȂȾة
إضايف  وقائية معقدة فالغرف قد ال حتتاج اىل تدريع إلجراءات تصوير كثافة العظام يف العادة ال حتتاج أجهزة  

) Pencil-beam densitometers (ةلقلمياكون اجلهاز من نوع احلزمة  العادية ولكن يف حال األشعة أجهزةا يف كم
 إذا أما ، الفين مسافة ال تقل عن متر واحدأو ولكن جيب ابتعاد الطبيب ، متطلبات خاصة بالنسبة للغرفةأيال حيتاج 

 الوقوف أو أمتار 3 على العامل االبتعاد مسافة ال تقل عن  فيجب،)Fan-beam(كان اجلهاز من نوع احلزمة املروحية 
 متر وخالف ذلك 3.5 كانت املسافة عن اجلدار اقل من إذا إضايفغرفة اجلهاز حتتاج اىل تدريع  و،خلف حاجز واقي

 ضرورة  اىلباإلضافة أيضا األبواب وهذا ينطبق على ، ما يكافئهأو ملم رصاص 0.5فانه جيب تدريع الغرفة مبا يعادل 
  . األجهزة للعاملني على هذا النوع من الشخصيوجود مقياس الرصد 
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  : التǺȊيصيةاألȞȉة يف اإلȞȉاعيةالوقاية 
الفحص وبالتايل فال بد إجراء  أثناء  التشخيصية التواجد مع املريȐ األشعة أقسام يف اإلشعاعيقد يتطلب العمل 

 من وجود تدريع األساسية اىل وسائل الوقاية  باإلضافة هذا،ى والعامةواملرض من توفري وسائل الوقاية الكافية للعاملني
 أما.  وحسب طبيعة العمل والتواجد فيها،اإلشعاعي حسب تصنيف مناطق العمل واألبواب األشعةمناسب لغرف 

، ة والصحيحة هلا  ما مت عمل الصيانة الدوريإذا كافية أمان تكون بالعادة جمهزة بدرجة فإهنا اإلشعاعية لɊجهزةبالنسبة 
 يف العمل إلجازهتا ، فانه من الواجب عمل فحوصات القبول،أدائها ومالئمة األجهزةذه هل من مدى سالمة وللتأكد

 حتديث جوهرية وكذلك بشكل دوري من خالل برامج أوعمليات صيانة إجراء  عند أو اإلشعاعي عند تنصيبها
  .  األساسية والسالمة األمان وباƪصوص متطلبات ،وصفحوصات ضبط اجلودة والنوعية وان توثق هذه الفح

 تكون أن واليت جيب ، للعاملني مثل املراييل املرصصةالواقية املالبس هي األشعة أقسام املهم توفريها يف األمورمن 
ك احلواجز  اىل توفري قفازات واقية وكذلباإلضافة ، من عدم وجود تشققات فيهاوالتأكد، اسبة وتقوم باحلماية بكفاءةمن

  .  اإلشعاعية وبعȐ وسائل الوقاية اƪاصة ببعȐ الفحوصات ،الواقية ومقاييس اجلرعة الشخصية
  : التشخيصية تشملاألشعة أقسام يف اإلشعاعيةوبشكل عام الوقاية 

1. ƙȲامȞوقاية ال:  
 Ȑقرب منها جيب  بالأو يف غرفة الفحص أو نظرا لطبيعة عملهم اليت قد تتطلب التواجد املباشر جبانب املري

جيب عليهم جتنب التواجد املباشر جبانب و ، وưرضنيوفنيني أطباء الالزمة هلم بكافة فئاهتم من اإلشعاعيةتوفري الوقاية 
 Ȑذلكل ويف حال اقتضت الضرورة اإلشعاعي الفحص أثناء املري، Ȑجيب عليهم ارتداء املراييل املرصصة وجتنب تعري 

 يف أو لتنظريياوخالف ذلك مثل حاالت جتبري الكسور باستخدام التصوير ، شعاعلإل مباشرة أجزائهم جزء من أي
 العمل املطلوب ومراقبة التعرض باستخدام مقاييس إجنازودقة ، عمليات القسطرة تقليل زمن التعرض قدر االمكان

  . اىل مقياس اجلرعة الشخصية للجسمباإلضافة هذا ،واألطرف لɊيدياجلرعة الشخصية 
 يف حاالت التصوير هأن إال الفحص أثناء  عدم التواجد مع املريȐ اإلشعاعي يف العمل اساألس إن 

 والزوايا  االماكن   الفحص ويف هذه احلالة جيب جتنب التواجد يفأثناء   التواجد مع املريȐ األمرالفلورسكوŸ يتطلب 
واليت  -  لغرفة تصوير الفلورسكوŸاعيةاإلشعالذي يوضح اƪارطة ) 7( العايل كما هو موضح بالشكل اإلشعاعذات 
 واليت تظهر بان اإلشعاعي الفحص أثناء  لإلشعاع تعرضا األكثر االماكن و - الرصاصية  تكون مزودة بالستائرأنجيب 

هذا . االماكن  لذا جيب على العاملني جتنب التواجد يف هذه األشعة أنبوب عند طريف أعلى تكون اإلشعاعيةاجلرعة 
اىل ضرورة ارتداء املراييل املرصصة لوقاية اجلسم وارتداء واقي الغدة الدرقية والعينني والقفازات الرصاصية  باإلضافة

  اƪاص باإلطراف مثل ارتداء مقياس اجلرعة الشخصيةاألعضاء لبعȐ اإلضافيةوارتداء مقاييس اجلرعات الشخصية 
 اختاذ كما يتطلب األمرو. األيدي لقياس جرعة اإلشعاعي العمل أثناء  هعلى شكل خامت يتم وضعبالعادة والذي يكون 
  .أمتار  3 كانت املسافة عن املريȐ اقل من يف حال اإلضافية تاالحتياطيا

بعȐ احلاالت تتطلب يف العادة وجود شخص أخر لتثبيت املريȐ قد يكون العامل اإلشعاعي ، وهذا األمر 
ب جتنب تثبيت املريȐ من قبل العاملني وإƴا باستخدام وسائل يؤدي اىل تعرض العامل اىل جرعة إشعاعية ، لذا جي
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 بعد توفري وسائل ،ة أو الطلب من املرافقني أو األهل القيام هبذه املهمة حبال تعذر استخدام الوسيلة امليكانيكي،ةميكانيكي
  . الوقاية املناسبة هلم و جيب استثناء النساء احلوامل من القيام هبذه املهمة

  
من  إالعملية التصوير إجراء  لذا جيب عدم ، من قبل العاملنيلإلشعاعهم جدا عدم التعرض املباشر من امل

 عند عملية إشعاعي من عامل أكثر التصوير وعدم تواجد أثناء  ملراقبة املريȐ ، مرصصةبنافذةخلف حاجز واقي مزود 
  .اإلشعاعي القيام بالعمل ناء أث وارتداء مقياس اجلرعة الشخصية ،التصوير يف حال التصوير العادي

 املسموح هبا اجلرعة السنوية  حد من عدم جتاوزالتأكد جيب ،اإلشعاعيةيف حال وجود احلمل بالنسبة للعاملة 
جيب توفري الضمان  من هذا احلد، بأكثر ويف حال تقدير التعرض املنظور للعاملة ، ملي سيفرت ملنطقة البطن1للعاملة

 فيه هذا احلد مثل تصوير اإلشعاعي ال يتجاوز التعرض أخر نقلها اىل مكان أو ،رض هذا احلدالالزم بعدم جتاوز التع
الفحوصات اليت يكون التعرض إجراء جتنب قيامها عȐ الفحوصات التقليدية البسيطة ، و التصوير الطبقي وبأوالثدي 

 وفحوصات العمود ، الشرجيةملباريوا مثل تصوير الفلورسكوŸ وتصوير الشرايني وفحص حقنة ،عايل فيها اإلشعاعي
  . اىل املراقبة املستمرة ملقدار اجلرعة الشخصية على فترات زمنية متقاربةباإلضافة ،الفقري
2. Ȑوقاية املري:  

الفحوصات اإلشعاعية فان املريȐ هو املتلقي األساسي للكم األكرب من اجلرعة اإلشعاعية ولكن إجراء عند 
مرتبطة مبقدار اجلرعة اليت يتلقاها املريȐ وكلما مت تقليل ه اىل أن اجلرعة اليت يتلقاها تباجيب على العامل اإلشعاعي االن

، لذا فان عملية حتقيق أفضل نوعية للصورة اإلشعاعية بأقل  جرعة املريȐ فان ذلك يعين تقليل جرعة العامل اإلشعاعي
  .تعرض إشعاعي تقع على عاتق العامل اإلشعاعي

عملية الترجيح بني فائدة الفحص اإلشعاعي يف مقابل األضرار اليت ستنتج عن جراء إكما انه من الواجب 
أي فحص إشعاعي بدون طلب خطي من الطبيب مبينا فيه إجراء لذا يتوجب على العامل اإلشعاعي عدم . الفحص

 Ȑأو ،حص بضرورة الفةالفحص يف حالة عدم قناعإجراء مربرات هذا الفحص مع وجود احلق لطبيب األشعة رف 
مسؤولية التأكد من أداء اجلهاز وجاهزية املريȐ فين التصوير اإلشعاعي تقع على يف التصوير اإلشعاعي، . وجود بديل له

هلذا الفحص وتوفري وسائل الوقاية حلماية األجزاء احلساسة للمريȐ كالغدد التناسلية سواء للكبار أو الصغار كما جيب 
 وحتديد اجلرعة اإلشعاعية املالئمة للفحص واليت حتقق  ، احلمل يف حالة النساءعلية التأكد من وجود أو عدم وجود

  . وحتديد املنطقة املراد تصويرها جيدا ، وجتنب تكرار الصور،اجلودة املطلوبة للصورة اإلشعاعية
ب  جيفانه ،الفحصإجراء  والتقرير بضرورة ، من واجب طبيب األشعة تقييم احلالةيكونيف حال وجود احلمل 

تقليل عدد الصور أو ختفيȐ زمن التنظري قدر االمكان يف حالة التنظري وƥاية منطقة البطن يف حالة وجود احلمل بواقي 
 وجيب كذلك توثيق عملية الفحص من حيث طاقة اإلشعاع خالل الفحص ،)lead vinyl(مناسب من الرصاص 



 240

 وذلك لغايات حساب جرعة اجلنني الحقا يف حال ،يروالتيار املستخدم والزمن ومساحة احلقل اإلشعاعي عند التصو
كمعرفة احلمل بعد أسبوع أو أكثر من الفحص اإلشعاعي أو أما يف حالة عدم معرفة املريضة بوجود احلمل . احلاجة إليها

ايل وبالت،  وعدد الصور اإلشعاعية ومقدار Ƨك النصف للحزمة اإلشعاعية إجرائه جيب معرفة نوع الفحص الذي مت فانه
 ميكن تقدير اجلرعة بواسطة استخدام حماكي ومهي وقياس مقدار اجلرعة املمتصة يف العضو وحساب اجلرعة الفعالة فانه

جلنني يف ال  اليت يتعرض هلا ا يف الغالب اجلرعة. ICRP-60بضرهبا مبعامل الترجيح املناسب للنسيج حسب توصيات 
وبالعموم يف األشعة التشخيصية ضئيلة ،  معظم احلاالت يفICRP-60 يوم ال تستدعى القلق حسب توصيات 21

 ملي جري وعدا 150للجنني وال تستدعى التفكري باإلجهاض وهي مطمئنة يف حال مت تقدير اجلرعة املمتصة بأقل من 
. )املريضة( أو على األقل مناقشة أمر اإلجهاض ويترك القرار لصاحب العالقة ،ذلك فان األمر يتطلب التفكري اجلدي

كما جيب التذكري هنا بضرورة وجود إشارات حتذيرية خاصة للنساء احلوامل يف أقسام وعيادات األشعة التشخيصية 
  .   ومبكان بارز للتذكري دائما من التأكد من احلمل

 

  
  . يف غرفة جهاز تصوير الفلورسكوŸاإلشعاعية للجرعات اإلشعاعيةاƪارطة ): 7(الشكل 

 :ƥاية اƨمȾور .3
 االنتظار املناسبة هلم بعيدة عن أماكن املناسبة وتوفري اإلشعاعيةيتم ƥاية اجلمهور والعامة من خالل توفري الدروع 

 تشتت أو من عدم تسرب والتأكد ،اإلشعاعية حممية بشكل مالئم حسب تصنيف مناطق العمل أو ،غرف التصوير
  .إليها األشعة

 جيب تدريع غرف فانه، لذا اإلشعاعية من العوامل الرئيسية يف الوقاية ياإلشعاعيعترب تصميم وتدريع غرف التصوير 
 للمناطق اجملاورة األشغال العمل ودرجات  وحجم،اإلشعاعي املناسبة حسب طبيعة العمل اإلشعاعية بالدروع األشعة
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ا أو تعلوها أو تقع مسح إشعاعي يف مناطق العمل اإلشعاعي واملناطق اجملاورة هلإجراء وجيب . األشغالوطبيعة هذا 
 والتأكد من عدم وجود فتحات أو تشققات ميكن أن يتسرب منها اإلشعاع سواء يف جدران الغرفة أو يف األبواب ،حتتها

 وبناء على هذه العوامل يتم تصميم وتدريع غرف األشعة بشكل يضمن األمان والسالمة لعملية ،أو األرضيات واألسقف
حسب ما ورد يف ) 1(وهذه احلدود مبينة يف اجلدول رقم ، د اإلشعاعية املسموح هبا  وحسب احلدو،التصوير اإلشعاعي

   .60 رقم ICRPتوصيات 
  اإلشعاعي يف مناطق العمل اإلشعاعيةحدود اجلرعات ): 1(اجلدول 

  Weekly Design Dose  (µSv) 
  100  (Controlled Areas) المناطق المقيدة

 20 (Unclassified Areas)  المناطق غير المقيدة 

  : التǺȊيصيةاألȞȉة يف اإلȞȉاعيةاƨرعات 
 إمكانية ولكن هناك اإلشعاعية التشخيصية جرعات منخفضة ملعظم الفحوص األشعة يف اإلشعاعيةاجلرعات   
يبني مقدار ) 2(واجلدول رقم .  خالل مدة املرضإشعاعية هذه اجلرعات كنتيجة تراكمية لعدة فحوصات الرتفاع
- رقم  املختلفة وكما ورد يف املنشوراإلشعاعية نتيجة الفحوصات األعضاءلعدد من ) كتقديرات عامة( لفعالة اجلرعة ا

  .اإلشعاعيةوهذه التقديرات تصلح كمرجع عام للجرعات  ،ICRP  الدولية للوقاية اإلشعاعيةاللجنة الصادر عن 62
فان معظم )  جرعة الدخولأوجرعة السطح (يȐ  املمتصة يف جلد املراإلشعاعية بالنسبة ملقدار اجلرعات أما

 واختالف واألفالموذلك الختالف مركبات منظومة الفلم من الصفائح املكثفة ، النتائج املنشورة ال تتطابق بشكل كامل
 وجود برنامج قياس اإلشعاعيلذا ينصح يف عملية الفحص ،  واختالف تقنيات التصوير،اإلشعاعي التصوير أجهزة أنواع

ولتقييم جرعة العضو .  ليتم تقيم اجلرعة املمتصة يف اجلسم، املرضى الذي يتم من خالله تسجيل هذه اجلرعاتجرعات
 حساهبا وتقديرها من خالل احلسابات أو ، بالقياس املباشرأو ، يتم قياسها باستخدام حماكي ومهي جلسم املريȐأن فإما

) اإلشعاع طاقة أواملرشح املستخدم يف اجلهاز  (شعاعيةاإل النصف للحزمة كومقدار Ƨ ،اعتمادا على نوع الفحص
 الدولية للوقاية اللجنة 60د يف املنشور رقم  حلساب اجلرعة الفعالة حسب ما ورواستخدام قيمة العامل املرجح للعضو

رتبطة يف  واردة يف هذا النوع من احلسابات نتيجة للمتغريات العديدة املاƪطأعلما بان احتمالية . ICRP اإلشعاعية
  .عملية احلساب

  :الوقاية اإلȞȉاعية يف األȞȉة التǺȊيصية وơفيȐ اƨرعات
  :الوقاية اإلشعاعية وختفيȐ اجلرعات يف األشعة التشخيصية ميكن حتقيقها مبا يلي  

 والذي يغطي العضو أو املنطقة املراد تصويرها بالكامل وكذلك عدم ،استخدم املساحة األقل للحقل اإلشعاعي .1
 .ز مساحة احلقل املساحة املراد تصويرهاجتاو

 .تقليل اجلرعات يف منطقة البطن السفلي خصوصا يف اإلناث يف سن الطفولة .2
سواء كانت ) lead vinyl(وقاية األعضاء التناسلية من خالل التدريع املناسب باستخدام الواقيات الرصاصية  .3

ع املتشتت خصوصا يف حال الفحوصات اإلشعاعية واقعة ضمن احلزمة اإلشعاعية األساسية أو يف نطاق اإلشعا
 .لɊطفال يف منطقة مفصل الورك) ƪ)congenital dislocationلع الوالدة 
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دقة توجيه حقل األشعة وتركيزه على العضو املنطقة املراد تصويرها من خالل التحكم بزاوية حزمة األشعة  .4
 .حلماية املناطق احلساسة

   التشخيصية األشعة املمتصة يف يةاإلشعاعاجلرعات ): 2(اجلدول 
Absorbed Dose  (mGy)  

X-Ray 
Examination 

Active Bone 
marrow 

Breasts Uterus Thyroid Gonads  
(Ovaries, testes) 

Effective dose 
 (mSv) 

Chest 0.04 0.09 * 0.02 * , * 0.04 
CT Chest 5.9 21 0.06 2.3 0.08, * 7.8 
Skull 0.2 * * 0.4 * , * 0.1 
CT head 2.7 0.03 * 1.9 * , * 1.8 
Abdomen 0.4 0.03 2.9 * 2.2, 0.4 1.2 
CT abdomen 5.6 0.7 8.0 0.05 8.0, 0.07 7.6 
Thoracic spine 0.7 1.3 * 1.5 * , * 1.0 
Lumber spine 1.4 0.07 3.5 * 4.3, 0.06 2.1 
Pelvis 0.2 * 1.7 * 1.2, 4.6 1.1 
CT Pelvis 5.6 0.03 26 * 23, 1.7 7.1 
Intravenous Autography 1.9 3.9 3.6 0.4 3.6, 4.3 4.2 
Barium enema  8.2 0.7 16 0.2 16, 3,4 8.7 
Mammography * 2 * * * 0.1 
• * : Less than 0.01mGy; 
•  Source: National Survey of Doses to Patient Undergoing a Selection of Routine X-Ray Examinations in English 

Hospital (NRPB-R200, 1986; NRPB-R249,1991) 

 تقل حسب قانون اإلشعاعية قيمة اجلرعة أن حيث ، واملريȐاألشعةلمسافة بني جهاز لجيب عمل التوازن  .5
  فكلما زادت املسافة مبقدار الضعف على سبيل املثال كلما قلت اجلرعة اىل مقدار الربع ولكن،التربيع العكسي

 عدم زيادة املسافة باملقدار أي لتفعيل عمل الصفيحة املكثفة ، بعني االعتبار مقدار اجلرعة املناسباألخذجيب 
وبعمل التوازن الالزم بزيادة املسافة بني اجلهاز ،  لإلشعاعالذي تفقد الصفيحة املكثفة استجابتها وفعاليتها 

Ȑواملري،Ȑا ، وتقريب املسافة بني الصفيحة واملريư  دون Ȑيف عمل الصفيحةالتأثرييقلل جرعة املري . 
يف حال كون املسافة بني اجلهاز واملريȐ ثابتة وغري متحركة جيب زيادة بعد املريȐ عن اجلهاز وتقريب  .6

 من بأكثر تنصح بعدم تقريب اجلهاز للمريȐ 1اإلشعاعيةالصفيحة جلسم املريȐ وبعȐ التوصيات يف الوقاية 
 .[146] حد معني

 اىل تقليل باإلضافة ،ملسافة بني اجلهاز واملريȐ وتقريب الصفيحة والفلم من املريȐ يقلل جرعة املريȐزيادة ا .7
 ).magnification(يف الصورة وكذلك يقلل مقدار التكبري ) distortion (التشويه

أن  حيث ، من اجلهاز مقدار طاقة اإلشعاع الصادر معمالءمته ومن ،جيب التأكد من مقدار Ƨك املرشح .8
 ،يبني Ƨك النصف األدىن حسب طاقة اإلشعاع) 3(واجلدول ، املرشح هو الذي حيدد نوعية وطاقة األشعة 

 . أو اكرب من احلد األدىن املطلوبه مساوąويف حال عدم معرفة مقدار هذا السمك يتم قياسه والتأكد بأن
م وجود منبه زمين يف اجلهاز جيب  دقائق ويف حال عد5لتنظريي جيب أن ال يتجاوز الزمن ايف حال التصوير  .9

 .احتساب زمن التنظري والتأكد من عدم جتاوزه هذه املدة

                                                 
1 In Australian recommendations the distance is 30 cm. 
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 مع إعداد دليل الفحوصات يكون يف متناول يد ،ة عن الفحوصات الروتينيةجيب فصل الفحوصات غري الروتيني .10
 .العاملني يف جمال الفحوصات اإلشعاعية

 وذلك من خالل اختيار العوامل املالئمة ،عادة التصويرجيب جتنب التكرار يف الفحوصات اإلشعاعية وإ .11
 والتأكد من ، التصويرأثناء  وتصحيح وضعية املريȐ ،للتصوير واختيار أفالم وصفائح مكثفة ذات كفاءة عالية

 . جاهزية املريȐ للفحص وتوخي الدقة يف حتديد احلقل اإلشعاعي
 .شعةاأل لسمك النصف ملرشح جهاز األدىناحلد ): 3(اجلدول 

    . X-Ray Tube  Voltage (kVp) Minimum HVL (mm Al) 
50 1.5 
60 1.8 
70 2.1 
80 2.3 
90 2.5 
100 2.7 
110 3.0 
120 3.2 
130 3.5 
140 3.8 
150 4.1 

فحوصات ضبط اجلودة إجراء واملالئمة لكل جهاز ) Quality assurance( اجلودة ضمانوضع برامج  .12
 ).4( حسب ما هو مبني يف اجلدول األشعة ومنتظم لكل جزء من جهاز والنوعية بشكل دوري

 قبل املباشرة يف أدائها من والتأكد بشكل يومي وإجرائها وغرف التحميȐ لɊفالموضع برنامج لضبط اجلودة  .13
فيها ل  الوقاية السابقة واƪلإلجراءات  هي املكملاإلشعاعية الفلم والصورة إن حيث اإلشعاعيةالفحوصات إجراء 

 السابقة كون الفلم حيتوي املعلومات التشخيصية كنتيجة للفحص اإلشعاعية الوقاية إجراءاتإحباط كافة يؤدي اىل 
  .اإلشعاعي

  .أجرائها ودوريةفحوصات ضبط اجلودة ): 4(اجلدول 
QA Test Acceptance Regular QA 

X-ray tube focal spot  Tube change 
KVp accuracy and reproducibility  Annually 

Timer accuracy and reproducibility  Annually 
Linearity of radiation output  Annually 

Beam HVL  Tube change 
X-Ray beam/light beam coincidence  Annually 

Fluoroscopy patient dose rates  Annually 
Fluoroscopy resolution  Annually 

 
  : التǺȊيصيةاألȞȉة يف اإلȞȉاعيةالقياسات 
 والبيئة اإلشعاعيماكن العمل  الاإلشعاعية والقياسات املسحإجراء  بشكل عام هو اإلشعاعية الوقاية أساسياتمن 
وعة من  فان هناك جمم، لغايات التشخيصاإلشعاعيةالفحوصات إجراء  الذي يتضمن اإلشعاعيويف حال العمل . احمليطة
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 من للتأكد ،اإلشعاعية باألجهزةالقياسات املتعلقة إجراء و  وحميطه،اإلشعاعيالماكن العمل ات جيب القيام هبا القياس
  : وهذه القياسات تشمل،اإلشعاعية وكفاءة عمل نظم الوقاية والسالمة اإلشعاعية الوقاية إجراءاتسالمة 
 .قياس اجلرعة ومعدل اجلرعة .1
 .شعةاأل لɊنبوب اإلشعاعيقياس التسرب  .2
  .اإلشعاعية لغايات املسح واملراقبة  وحميطهاإلشعاعي العمل أماكن يف اإلشعاعقياس مستويات  .3
 اليت تتم فيها هذه القياسات معايرة يف اإلشعاعية القياس والكواشف أجهزة تكون أنهذه القياسات يشترط جراء وإل

هذه املعايرة بشكل دوري إجراء  من استمرارية لتأكدوا،  مؤهلني هلذه الغايةأشخاص ومن قبل ،ةللمعايرخمتربات معتمدة 
وفيما يلي سنقوم باستعراض هذه القياسات . األجهزة من سالمة ودقة عمل هذه التأكدوكذلك ، حسب طبيعة القياس

  . القياساته املستخدمة هلذاإلشعاعي القياس وأجهزة إجراءهاوكيفية 
  :قياȃ اƨرعة ومȞدل اƨرعة •

 إرشادية حبدود حمكومة تكون أو الفحص، نوع حسب التشخيصية األشعةيف  اإلشعاعية للمريȐ بالعادة تكون اجلرعة
Ȑصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال ، كتلكإلزامية وليست ،جلرعة املريIAEA، واليت تقاس من خالل قياس 

 ، لتحقيق حتقيق التربيرات واملسوغات املقبولة لغاية،اإلرشاديةاجلرعة املمتصة يف جلد املريȐ ومقارنتها مع هذه احلدود 
  . سليمة ضمن أسساإلشعاعية املمارسة أداء وبالتايل القناعة من ، هذه اجلرعةإعطاءالغاية املطلوبة من 

 التصوير التقليدية وذلك من خالل قياس مقدار جرعة اجللد يتم هذا القياس أجهزة الناجتة عن اإلشعاعيةولقياس اجلرعة 
  :كما يلي
 اإلشعاعيومساحة احلقل ) mAs(و ) KVp (اإلشعاع يتم معرفة طاقة اإلشعاعيةلكل نوع من الفحوصات  .1

) focal spot size( وجلد املريȐ وحجم البقعة احملرقية األشعة جهاز بؤرةعلى جسم املريȐ واملسافة بني 
 .املستخدمة لتصوير مريȐ بالغ

2. ǜامل (اإلنسان جلسم يتم وضع حماكي ومهي مكافȐحتت جهاز التصوير) ري، Ȑوبالوضع املماثل لوضعية املري 
 حال عدم توفر حماكي ومهي يفو. األول ويتم وضع اجلهاز على نفس القيم الواردة يف البند ، الفحصأثناء 
ǜأل ميكن استخدام حماكي ومهي من مادة ،اإلنسان جلسم مكاف) Acrylic (األول أن إال ،كوهنا اقل كلفة 
 .توفره يف حال أفضل

بعد ) TLD (اإلشعاع وضع وضحات قياس أو ،)cc 30–10( صغري احلجم التأينيتم وضع كاشف حجرة  .3
 وقياس مقدار هذه إشعاعية ويتم عمل صورة ،األشعة أنبوب من جهة اإلشعاعيمنتصف احلقل   يف،معايرهتا
 .اجلرعة

جرعة ưتصة بضرهبا مبعامل حتويل  من حتويل مقدار التعرض اىل تأكد ،التأينيف حال استخدام كاشف حجرة  .4
يف الوقت و). R = 0.87 rad in air 1(يف اهلواء  0.87ساوي يمقدار التعرض اىل جرعة ưتصة والذي 

 القياس اليت تقوم بتحويل اجلرعة وقراءهتا من على وأجهزة التأين يتوفر العديد من كواشف حجرة احلايل
 . مباشرة اجلهاز
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ويتم تكرار هذه ) 5(رعة املقاسة مع قيم احلدود املرجعية واملبينة يف اجلدول رقم  قيمة اجلمقارنةمن مث تتم  .5
 ومدى تناغمها مع اإلشعاعية وهبذا ميكن تقيم املمارسة اإلشعاعية من الفحوصات األنواعقية اƪطوات لب

  .   املتبعةاإلشعاعيةاملعايري الدولية للوقاية 
  .IAEA [59]متصة يف جلد املريȐ حسب امل اإلرشادية  اجلرعاتحدود):5(اجلدول 

Procedure Skin Absorbed Dose/ Radiograph 
(mGy) 

Lumbar spine  (AP, Lat) 10, 30 
Abdomen         AP 10 
Pelvis               AP 10 
Hip                    AP 10 
Thoracic spine (AP, Lat) 7, 20 
Dental Periapical , AP 7, 5 
Chest                    (AP, Lat) 0.4, 1.5 
Skull              (AP, Lat) 5, 3 
Head       CT 50 (multiple scan average dose - 

MSAD) 
Lumbar spine    CT 35 (MSAD) 
Abdominal         CT 25 (MSAD) 
Mammography       no grid  
(cranio-caudal)     with grid 

1.0 * 
3.0 

Fluoroscopy   normal operation 
      High dose rate 

25 mGy/min  
100 

* (mean glandular dose, 50:50 breast, 4.5 cm compressed thickness) 

 
 مرتفعة تكون التصوير الفلورسكوŸ أجهزة يف، وباألخص ةالتشخيصي األشعة يف اإلشعاعية بالنسبة للجرعات

 ملي جري لفحص 300 هذه الفحوصات وقد تبلغ هذه اجلرعة حدود تستغرقها للمدة الزمنية اليت  وذلك،نوعا ما
 اليت جترى باستخدام أجهزة أخرى وهذه اجلرعة مرتفعة مقارنة مع اجلرعات الناجتة عن الفحوصات ،يستغرق عدة دقائق
  : اىل نوعني من القياستقسيمه يكمن  تعقيدا لذاأكثركون ت طريقة قياس معدل اجلرعة قد ،هذا باإلضافة اىل أن
  .األقصى للجرعةعدل امل قياس األول •
   .العادي للجرعةعدل املوالثاين قياس  •

 سم من الشاشة املكثفة 30 وعلى بعد ،األشعة أنبوبويتم القياس يف كال احلالتني بوضع الكاشف من جهة 
 يف األنبوب الفلورسكوŸ يكون أجهزة  معظممع مالحظة بأنه يف، جسم املريȐ اىل األشعةحيث مكان دخول 

  :ما يليإجراء  الفلورسكوŸ يتم أجهزة الناجتة عن اإلشعاعيةولقياس معدل اجلرعة . األسفل
وبوجود ) automatic exposure( يتم القياس بوضعية التعرض االتوماتيكي األقصىلقياس معدل اجلرعة  .1

وذلك ) image intensifier(لشاشة املكثفة  ملم من الرصاص على وجهة ا2صفيحة من الرصاص بسمك 
 ).mAs(و ) kVp (اإلشعاعجلعل اجلهاز يعمل بطاقته القصوى من حيث طاقة 

 بوضع Ƨك أو والشاشة املكثفة األنبوب سم بني 30 بسمك اإلنسان ألنسجةتوضع شرائح من مادة مكافئة  .2
 . ملم من مادة النحاس على الشاشة املكثفة2يبلغ 
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 ويتم ضبط قراءة اجلهاز على معدل اجلرعة يف املنتصف – األيونية كاشف احلجرة – األشعة يتم وضع مقياس .3
 .إشعاعي تعرض إلعطاءويتم تشغيل اجلهاز 

 ملي جري لكل دقيقة يف حال قياس معدل اجلرعة 100 ال تزيد عن أنيتم قياس معدل اجلرعة واليت جيب  .4
 ويف حالة ضبط جهاز الفلورسكوŸ على ،عة العادي ملي جري لكل دقيقة لقياس معدل اجلر50 و،األعلى

 . ملي جري لكل دقيقة150 عن دال يزي أنوضعية التيار العايل فان معدل اجلرعة جيب 
•  ǡالتسر ȃقياɄاعȞȉاإل ǡوǤة ألنȞȉاأل:  

 تكمن باحتمالية وضرورة هذا الفحص، األشعة ألنبوب اإلشعاعي بالنسبة للقياس الثاين وهو قياس التسرب أما
 ملي جري لكل ساعة 1 ومقدار هذا التسرب موجود وحمدود بنسبة معينة تبلغ ،األشعة أنبوب متسربة من أشعةوجود 

ولكن . األشعة جلهاز ى وعلى وضعية التشغيل القصو2سم100 ويف مساحة األشعة أنبوب بؤرةعلى بعد متر واحد من 
 من املمكن حصول زيادة يف هذه النسبة فانه األنبوبعلى  نتيجة حلمل العمل أو  األشعة،عندما يتم عمل صيانة ألنبوب

  . األشعة ألنبوب والتدريع الداخلي األشعةلعدة عوامل مرتبطة مبحددات حقل 
  :ويتم عمل هذا القياس كما يلي

 ملم على حمددات 2 ن مث توضع صفيحة من الرصاص بسمك وم، كامالإغالقا األشعة حقل حمدداتيتم غلق  .1
  من حواف احملدداألشعة املتسربة فقط الحتمالية تسرب األشعة لضمان قياس ه احملدد، تغلق وجه حبيثاألشعةحقل 
 .اإلغالقعند 

 ويف كل مرة األنبوب ويكون وجهة الفلم باجتاه ،األنبوب حول األشعة بأفالم مزودة لɊفالميتم وضع حافظات  .2
 .  حافظات3 اىل 2يوضع من 

 األنبوب من  التسربأماكن ميكن معرفة األفالم وبعد تظهري ،هاز القصوى على طاقة اجلإشعاعيقم بعمل تعرض  .3
 .األفالماد على األسودحسب 

 يفضل يف - cc 200قل عن  ذو حجم كبري ال ياأليونيةولقياس مقدار التسرب يتم استخدام كاشف احلجرة  .4
Ȑ الكاشف يعرتمن مث  و،األشعة أنبوب متر من بؤرة 1 بعد وضعة على مسافة - cc 500 من أكثرالعادة 
 . للجهازاألعلىل القراءة يسجيتم ت ومن مث ، على الطاقة القصوى للجهازلɊشعة

 سم ومن مث 50 وضع الكاشف على مسافة cc 500من   اقلحجمه إشعاعييفضل يف حالة استخدام كاشف  .5
 .عمل تصحيح للجرعة باستخدام قانون التربيع العكسيتم ي

 ومن مجيع االجتاهات األنبوبƪطوات السابقة بوضع الكاشف يف عدة نقاط حول  اتباعباالقياس إجراء  يتم  .6
   .األقل على A,B,C,D,E,Fيف النقاط ) 8(حسب ما هو مبني يف الشكل 

  ).انظر املثال التايل( مقدار التسرب يف الساعة الواحدة إلجياد تالقراءامن مث يتم تصحيح  .7
  :مثال
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 ومت قياس مقدار هذا ، وجد فيه تسرب إشعاعي، ملي أمبري2فيه ) الفعال(أنبوب أشعة يبلغ التيار املتواصل 
 ملي 200 ميكروجري من تعرض إشعاعي مت على وضعية 500مت تسجيل قراءة ، حيث  سم50التسرب على بعد 

  احسب مقدار التسرب اإلشعاعي؟.  ثانية1.5 وملدة زمنية بلغت ،أمبري

  
  .األشعة أنبوب حول ياإلشعاعنقاط قياس التسرب ): 8(الشكل 

  :احلل
حلساب قيمة التسرب على بعد متر واحد عن األنبوب يف الساعة، نقوم أوال بإجياد اجلرعة على بعد متر واحد باستخدام 

  :قانون التربيع العكسي كما يلي

GyGyD m µµ 125
)1(
)5.0(500 2

2

1 =×=  

  :اب اجلرعة يف الساعة ثانية ويتم حس1.5 متت يف زمن قدرة األنبوب  هذه اجلرعة على بعد متر من 
mGyGy 3006060

5.1
125

=××µ  
 فان اجلرعة تكون على بعد ،أمبري ملي 200 ومت استخدام ،أمبري ملي 2 يف اجلهاز يبلغ األقصىوكون التيار املتواصل 
يمة  وبالتايل فان ق، مقدار التسرب على الطاقة القصوى من جهد وتيارسحباجة لقيا ألننا ما يلي،متر يف ساعة واحدة ك

  :أمبري ملي 200 من التيار البالغ  ستكون هي القصوىأمبريملي 2
mGymGy 0.3

200
2300 =×  

 ملي جري لكل 2مبقدار ) ملي جري لكل ساعة1( تزيد عن احلدود املسموح هبا اإلشعاعيوهذه القيمة للتسرب 
  .اإلشعاعية بشروط الوقاية يفيء ال األشعة فان جهاز بناء عليه، و،ساعة
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 : وƮيطȼاإلȞȉاعɄ الȞمل Ǖماȸȭ يف اإلȞȉاțستويات قياȃ م •
 وطاقمني ي وفنأطباء على صلة وثيقة حبماية العاملني من اإلشعاعي العمل أماكن يف اإلشعاعقياس ومراقبة 

Ȑيف  تتم قبل املباشرة أن وهذه القياسات جيب ،اإلشعاعي وهذه القياسات تشكل نوع من املراقبة الماكن العمل ،التمري
  . وبشكل دوري وبوترية سنويةاإلشعاعي تغري يف مكان العمل أيإجراء  وكذلك عند ، مرةألولل اإلشعاعي العم

وكذلك خلف الدروع الواقية عند لوحات ه، خارجو العمل عدة نقاط يف مكان العمل أماكن تشمل قياسات 
 مباشرة يف نقاط خمتلفة يف اإلشعاعي املسح أجهزة بواسطة  إما وتتم هذه القياسات،ةصاملرصلف النوافذ خ و،التحكم
هذه تتم و ، االستراحة للعاملنيوأماكن تبديل املالبس وأماكن االنتظار وأماكن املمرات ويف ، وخارجهااألشعةغرف 

بعد ت  يف عدة نقاطاألفالم أو وذلك بوضع هذه الوضحات ،األفالم أو ،TLD باستخدام الوضحات  إماالقياسات
هذه وجيب مالحظة بان  . ومن مث قياسها، وتركها ملدة شهر،األرض متر على 1.5ايل  حواألخرىالواحدة عن 

 تعترب كصورة مرجعية ها ولكن، عن برنامج قياس اجلرعات الشخصية للعاملنياإلشكال شكل من بأيالقياسات ال تغين 
  .  وحميطهاإلشعاعيملكان العمل 

ȳɎاعية األفȞȉمةاإلȲȚامل ȣرȢوال : 

 كوهنا هي اليت ستربز النتيجة ، يف جناح الفحص التشخيصيأساسي والغرف املظلمة عامل عيةاإلشعا الماألف
 كلما ارتفعت القيمة التشخيصية للفحص ، وكلما كانت الصورة على درجه عالية من الدقة والوضوح،النهاية للفحص

بتوفري مكان إجراءات تظهريه  وسالمة شعةاأل اليت حتافظ على سالمة فلم م جدا توفري العوامل من املهفانه لذا اإلشعاعي
  .اإلشعاعية يف الصورة لباًمنع التداخل للعوامل اليت تؤثر س و،العمل املناسب لعملية التظهري

 ختزين مناسبة من حيث أماكن يف األشعة غري املستخدمة بعيدا عن األفالم يتم حفظ أن بالنسبة للفلم جيب 
 يعين عمل خلفية ذات إليها اإلشعاع وصول أن حيث .إليها األشعةعدم وصول  لضمان ،الرطوبة والتهوية والتدريع

 مع االنتباه دائما لعدم ، املعامل املهمة يف الصورةوإخفاء ،اإلشعاعيةدرجة معينة من االسوداد تؤثر على وضوح الصورة 
أما بالنسبة . لɊفالملى العلبة احلافظة  تعليمات سالمة الفلم واليت تكون مدونة عوأتباع ، تعريضها للحرارةأو األفالمثين 
 جتهيزها أثناء  إليها ملنع تسرب الضوء وان تغلق بإحكام ، من صالحية احلافظةالتأكدظات  والصفائح املكثفة جيب افحلل

فحصها واختبارها بشكل  من   وذلك، والكسوررووالنق من خلوها من العيوب والتشققات التأكد وكذلك ،للتصوير
  .ظم من خالل برامج ضبط اجلودةدوري ومنت
 تتوفر يف أنجيب ، اإلشعاعي الفحص أكمال ها بالنسبة للغرف املظلمة واليت تعترب احمليط والبيئة اليت يتم فيأما

 األشعة وصولا يضمن عدم  تدريعها بالشكل املناسب مبأو  عن مصادر اإلشعاع، بعدهاأمهها ،الغرف عدة متطلبات
 فتحات أو الشبابيك أو األبواب من شقوق إليها وصول الضوء مينعكمة بشكل مناسب  تكون حمأن وكذلك ،إليها

 أنكما جيب ، اىل مكان التصويرباألفالم األفالم املعبأةمترير حافظات من خالهلا  وجود فتحة يتم  يفضل كما،التهوية
  . فيهاأمانوجود ضوء باإلضافة اىل حتتوي على نظام هتوية مناسب 
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 تعبئة  والسهولة يف عمليةسرعةل ل، من العوائقاًوخالي اً يكون نظيفأنيجب ف كان تعبئة األفالمأما بالنسبة مل
 يف وتعبئته لسرعة اخذ الفلم من العلبة ، جبانب املكان مباشرةأو حتت األفالم تكون علبة أن كما جيب ،الفلم يف احلافظة

  .أخرى إغراض ألي وحتميضها فقط وليس فالماأل تكون الغرفة خمصصة لغايات تعبئة أن جيب ا كم،احلافظة
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  الفصل السادȃ عȊر
   يف الطǢ النووياإلȞȉاعيةالوقاية 

  : املقدمة
 ومعظم هذه املواد من . العالجأو ، لغايات التشخيصأماتستعمل العديد من املواد املشعة يف الطب النووي 

ح يترج  يتمارساتويف الطب النووي كما يف غريها من املم. (Unsealed) اإلغالقالنوع املفضوض غري احملكم 
 مت التعامل مع هذه املواد ضمن أسس ما إذا وتزداد الفوائد ، استخدام املادة املشعةدالفائدة على الضرر الناتج عن

 يف الطب اإلشعاعية فالوقاية . بالنسبة للعاملني واملرضى على حد سواءاإلخطار ưا يقلل ،اإلشعاعيةومرجعيات الوقاية 
 اقل ما والوصول اىل ، الداخلي بالنسبة للعاملنياألخذوكذلك ختفيȐ كمية  ،لإلشعاع اƪارجي األثرالنووي تعين تقليل 

 تعليمات الوقاية إتباع من خالل وعائلته ما ميكن بالنسبة للمريȐ بأكثر وباملقابل زيادة الفائدة ،األضرارميكن من 
  . الالزمةتااالحتياط واختاذ اإلشعاعية

واد املشعة لغايات  هو استخدام املاألول االستخدام للمواد املشعة، النوع الطب النووي نوعني منيشمل 
واملواد املشعة املنتجة .  عالجيةألغراض والنوع الثاين هو االستخدام ،دراسة الوșائف احليوية للجسم ل،التشخيص

واليت  ،s) maceutical(radiophar لغايات االستخدام يف الطب النووي تندرج بالعادة حتت مسمي العقاقري املشعة
حتديد من خالل  تفاعلها احليوي يف اجلسم  طريقة وبالتايل،شكلها الكيماوي ،أوال يؤخذ يف االعتبار عند تصنيعها

قب املسار البيوكميائي للمادة وبالتايل الداللة على تعب إليه تذهب  يفترض أنأو  أو النسيج الذي ستذهب إليهالعضو
 االعتبار الثاين فهو اƪصائص الفيزيائية أما.  يف استخدام املادة املشعة يف الطب النوويألساسا هو وșائفه احليوية، وهذا

 لقياسها األفضلحتديد الطريقة و ،اإلشعاعيعمر النصف  و، املنبعث عن املادةاإلشعاعللمادة املشعة مثل طاقة ونوع 
 املصاحبةعرفة املخاطر  ملباإلضافة ، اضمحالهلا فيهأو ، ومعرفة املدة الزمنية الالزمة للتخلص منها خارج اجلسم،وتعقبها

  .  على املريȐتأثريهاللمادة ومدى 
 التصوير بالرنني املغناطيسي أو أو يصية التشخاألشعة  هي كماليستالطب النووي أغراض التشخيص يف 

 متمم ولكنه ،ية للجسم فهو اقل وضوحا مقارنه مع هذه الفحوص من حيث التفصيالت الداخل،فوق الصوتية األمواج
 الفرق بني االستخدام التشخيصي واالستخدام أما. يةحي يقدم الصورة الوșيفية للجسم وليس التشرهلذه الفحوص كونه

 يف النوع أما ما ميكن، أقل يتم احملافظة على جرعة جسم املريȐ األول يف النوع بأنه هو ،العالجي يف الطب النووي
 لɊعضاء وال تسبب الضرر ، على املرضللقضاءرب جرعة ưكنة للعضو  املراد معاجلته  اكإعطاءالعالجي فانه يتم 
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 ال يعتمد على املادة األمر أن حيث ، املؤينلإلشعاع حساسية األكثر  األنسجةوباألخص ، يف اجلسماألخرى واألنسجة
   .أيضا على سلوكها احليوي داخل اجلسم وإƴا ،املشعة فقط

  (in vivo) الفحوصات داخل اجلسم احليإجراء مل نوعني من الفحوصات مها  يش النووي التشخيصيالطب
 ومن ، يف اجلسماالقتفائية يتم حقن املادة املشعة األول، يف النوع (in vitro) الفحص خارج اجلسم احليإجراء والثاين 

 االنبعاث  مصدر من خالل الكشف عنera)(Gamma Cam اإلشعاعيمث تعقب هذه املادة بواسطة الكاشف 
 ومن مث تستخدم ، فانه يتم اخذ عينة من جسم املريȐاألخر النوع أما . حتديد موقعهاوبالتايل جاما، ألشعةالفوتوين 

وهذه ضئيلة،  تستخدم يف هذا النوع من الفحوص  اليت كمية املادة املشعةتكون وهبذه الطريقة ،املادة املشعة للفحص
   . noassay)(Radioimmu  هي فحوصات املناعةبأغلبيتهاالفحوص 
الطريقة  العالج ونوع الفحوصات حتدد يف النهاية أو طبيعة االستخدام يف الطب النووي سواء للتشخيص إن  

 . وخمتربات الطب النوويأقسام يف املثلى للوقاية اإلشعاعية
  :ȭ g)era imagin(Gamma camامƘاالتصوير باƨاما 

  عبارة عن وميضي هوإشعاعيواليت تتكون من كاشف ،  كامرياامااجل يف الطب النووي باستخدام التصويريتم   
 وذلك لتغطية اكرب قدر ،سم1 وتكون هذه البلورة ذات مساحة كبرية وبسمك حوايل ،(NaI) بلورة يوديد الصوديوم

 غري أخرى مصادر أية أو الطبيعي اإلشعاع تأثريرة تدريع مناسب وذلك للتقليل من  وحييط هبذه البلو،ưكن من اجلسم
Ȑوحتتوي على مسدد ،جسم املري )collimator ( على العديد من الثقوب اليت  حيتوي،األمامييغطي وجه البلورة 

تغطي  iplier)(photomult  على مصفوفة من املضاعفات الضوئية كذلكوحتتوي ،اإلشعاعي االنبعاثموقع حتدد 
 الصادر عن البلورة عندما يتم تفاعل الوميضي تقوم هذه املضاعفات الضوئية بتضخيم الضوء ، اƪلفي للبلورةالوجه

كما هو موضح بالشكل   مع بلورة الكاشف، الصادر من جسم املريȐ نتيجة لوجود املادة املشعة فيهاألشعةفوتون 
)1.(   

  
  .مبينا عليها املسدد وبلورة الكاشف واملضاعفات الضوئية  كامرياجلاماا): 1(الشكل 

 يف الشكل ,ba  كما، مع بلورة الكاشفهاتفاعلمن مث أشعة جاما من جسم املريȐ وعندما يتم انبعاث 
 تنبعث من مكان  اليتاإلشعاعية والفوتونات ،ليكترونيةإيتم حتديد موقع انطالق هذه الفوتونات بواسطة منظومة  ،)1(

 حيث يقوم ،د بواسطة املسداختزالهقابل ملكان االنبعاث يتم املكان غري املمعني وتسري مبسار معني وتتفاعل مع البلورة يف 
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 حيث انه ، وجود املسدد يف عملية التصويرأمهية ومن هنا نالحظ ،الذي حيمل معلومة مظللةبامتصاص هذا الفوتون 
 املنظومة أما.  ومينع مرور غريها من الفوتونات،بعثة من جسم املريȐ بشكل متوازي فقطيسمح مبرور الفوتونات املن

 ليتم يف ، السيين والصادياإلحداثي تقوم بتحديد موقع االنبعاث الذي يقابل موقع التفاعل وحتديد هنافإااللكترونية 
 ،تشخيصهة املشعة يف العضو املراد كان تواجد املادالنهاية معاجلة هذه القيم واملواقع لتكوين الصورة النهائية اليت توضح م

  .األداء الوșيفي للعضووبالتايل معرفة 
  : وطرȽƘȒƠ ȧااملواد املȞȊة املستǺدمة يف الطǢ النووي

 عالجية، فاملواد املشعة اليت تستخدم لغايات أولغاية تشخيصية إما  استخدام املادة املشعة يتمكما ذكرنا سابقا 
لكشف عنها من  لزيادة فاعلية ابوفرة جاما أشعةاد اليت تنتج فوتونات و تكون من املأناجلسم جيب التشخيص داخل 

بعاث اجلسيمات ن تكون خالية من اأن كما جيب .1 املنبعث قابله للكشفاإلشعاع تكون طاقة أن، و كامرياجلامااخالل 
 للمريȐ دون اإلشعاعية يؤدي اىل زيادة اجلرعة  هذه اجلسيمات متتص بالقرب من مكان انبعاثها ưاأناملشحونة حيث 
 قصري حƓ تضمحل من إشعاعي تكون ذات نصف عمر أن وكذلك جيب  منها، فائدة تشخيصيةأياحلصول على 

  . لإلشعاع السلبية لɈثارل مدة تعرض املريȐ يالفحص وتقلإجراء جسم املريȐ بعد 
 عليها حماذير كثرية دال يوج ،خارج اجلسم احليتتم اليت  بالنسبة للمواد املشعة املستخدمة يف الفحوصات أما
 بالنسبة ملواصفات املواد املستخدمة أما . والكميات املستخدمة بالعادة ضئيلة، على العينات خارج اجلسمكوهنا جترى

وكذلك . لفحوصاتلتالئم ا الطويلاإلشعاعي  العناصر املشعة ذات عمر النصف  منتكون  فإهناهلذه الفحوصات
وهلا  متثل معظم مكونات العينة أو نظائر العناصر املكونة للعينة حدىإ تكون املشعة، حبيث للمادة ةالكيميائياƪصائص 

 تكون منخفضة وذلك للمحافظة على العينة من أنفيجب  اإلشعاع بالنسبة لطاقة أما.  يف العينةةبيولوجيقدرة تعقب 
  .  العينة نفسها اإلشعاع يفطاقة امتصاص  نتيجةاإلشعاعيالتلف 

 جرعة منحهتا على  تتميز به املادة هو قدرأن ما جيب أهم فان ،عندما يتم استخدام املادة املشعة لغايات العالج
 .جسيمات املشحونةللالباعثة سبة هلذه الغاية هي العناصر  والعناصر املنا.قصرية يف فترة زمنية معاجلتهكبرية للعضو املراد 

 جاما لغايات أشعة اليت يرافقها ، وباألخص تلكمة يف االستخدام الطƑء مالاألكثر بيتا تكون باعثات جسيماتو
 جرعة إعطاء لعمل توازن بني الفائدة من لك وذ،)أيامبضعة  (ومعتدل هلا قصري اإلشعاعي التصوير، ويكون عمر النصف

 اجلرعة يف زمن قصري إعطاء يف حال مت اعياإلشعكبرية بزمن قصري للخاليا املصابة وƥاية اƪاليا السليمة من اƪطر 
 . جدا

 ومن مث . التنفسيأو من خالل اجلهاز اهلضمي أو ،)الدم( عن طريق الوريد أما املادة املشعة للمريȐ إعطاءيتم 
 منها أن تصل ايونات املادة اىل نسيج أو عضو معني مثل عنصر ،بعدة طرقتصل املادة املشعة اىل جهتها املقصودة 

Ga67 ،و I125و ،I131 ، اجلزيئات أو املركبات مثل اجللوكوز بواسطةأو من خالل حتميل املادة املشعة Ȑتوسيم بع 
 كنيشوم الت مبادة مشعة مثل عنصر ،  وغريها من املركباتes)l antibodi(monoclona و،(peptides) والببتيد

Tc99 واليودI123 ،لتتركز داخل العضو بكمية قابلة للقياس والكشف.   
                                                 

  . كيلو إلكترون فولت511 كيلو إلكترون فولت ومت تطويرها اآلن لتصل اىل 300- 100الطاقة القابلة للكشف حوايل  1
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),,,(  شيوعا واستخداما يف الطب النووي هياألكثراملواد املشعة  6713120199 GaITlTcm  يليها مواد تستخدم
),,( على نطاق حمدود مثل 12311189 IInSr ،باستخدام البزتروند اليت تستخدم يف تصوير االنبعاث واملوا )(PET  

 كما تستخدم بعȐ املواد لغايات الفحوصات املتعلقة مبنظومة ، قصري جداًإشعاعي عمر نصف تكون بالعادة ذات اليتو
من %  90 من أكثر بان  القولنانولكنة ميك  مثل عنصر الكوبالت والسيزويومالتصوير ولغايات املعايرة وقياس اجلرعات

من االستخدام العالجي يتم باستخدام %  90 والتكنيشوم الفحوصات التشخيصية بالطب النووي تتم باستخدام مادة 
يبني خمطط االحنالل ) 2( والشكل ، املنظورةهذه العناصر مع غاية االستخداممة خصائص  نظرا ملالء،I131اليود 
  . هلذين العنصريناعياإلشع

  
  . يف الطب النوويني املستخدمI131 واليودالتكنيشوم  لعنصر اإلشعاعيخمطط االحنالل ): 2(الشكل 

  : يف الطǢ النووياإلȞȉاعيةالوقاية 
  :استȋɎǺ وƘȒƠ املواد املȞȊة

ملشعة اىل مكان العمل ومرورا بتخزينها  وصول املادة امع اإلشعاعية يف الطب النووي تبدأ الوقاية إجراءات
 ونظرا الن معظم املواد  . املريȐ من القسمخروجلغاية والفحص إجراء و للمريȐ هاوإعطاءوحتضري املادة املشعة 

 درجة عالية من  األمريتطلب ،injection) us(intraveno  للمريȐ من خالل احلقن الوريديإعطاءهااملشعة يتم 
. عقار طƑ واملدة الزمنية للتخزينتعلقة بنقاوة املادة كواملاصة بتصنيع املادة املشعة اƪعايري امل اىل ضافةباإل ، واحلذراحليطة

 املوليبدنيوم  كون هذا العنصر يولد من عنصر التكنيشوم  عنصر وإنتاجوهذه املعايري من املمكن توفرها يف عملية حتضري 
يتم ل أسبوعيا هبذه املادة األقسام حبيث يتم تزويد ، ساعة66.7 مر النصف اإلشعاعي لهع الذي يبلغ Mo99 األم

 جبمع هذه الذرات املتولدة على فترات معينة أي ،من هذه املولدات بطريقة احللب) التكنيشوم ( الذرات االبنة استحالب
خالل مرورها بالعمود  من عنصر املليبدونوم  املتولدةالتكنيشوم  حيث يتم فصل ذرات ،)3(الشكل املبني يف من املولد 

رور اىل حملول ملحي معقم جتمع  باملالتكنيشوم  حيث يتم امتصاص ذرات املليبدونوم وتسمح لذرات ،الكروماتوغرايف
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 ويستخدم هذا املولد ، يومياليتم استخالصها مبعدل مرتني، tate)(pertechne بالشكل الكيمائي  هذه الذراتفيه
  . األسبوع حوايل لعنصر املليبدونوم واليت تبلغ اإلشعاعي أعمار النصف 3 وايلحل

 لبعȐ املركبات الكيميائية حسب نوع بإضافتها املشع التكنيشوم بعد عملية االستخالص  يتم حتضري مادة 
A, MAG(DTPA, DMS( الفحص املطلوب مثل  الكبد تلفحوصا olloid)(sulphur c لفحوصات الكلى و 3

  . لفحوصات العظامnates)s, phospho(phosphate لفحوصات الدماغ و  (HMPAO) و

  
  .املوليبدنيوم  املتولدة عن عنصر التكنيشوم  يتم فيه فصل مادة حيث التكنيشوم مولد ): 3(الشكل 

)/(يتم قياس النشاط اإلشعاعي للمادة املشعة بعد عملية حتضريها بوحدة  mLMBq وباستخدام مقياس 
وجيب أن تكون متطابقة مع اجلرعة املوصى هبا من قبل الطبيب وهبامȈ ال  ،brator)(dose caliمعايرة اجلرعة 

 لمريȐ املادة لإعطاء عند اإلشعاعيوتقييم مقدار النشاط ويتم حساب جممل النشاط اإلشعاعي % . 10 زيتجاو
قنة مصنوع من مادة  باحلقنة جيب التذكري بوضع احلقنة بغالف ح املشعة يتم سحب املادةا أنمب و،اعتماداً على الزمن
  . املنبعث من املادة املشعةاإلشعاع من الرصاص، للوقاية
بالنسبة ملادة  ، وكذلك كبسولةأو املادة املشعة عن طريق الفم مثل مادة اليود على شكل سائل إعطاءقد يتم 

 عن طريق اجلهاز التنفسي حيث يتم أو م، املادة يف بعȐ احلاالت عن طريق الفإعطاء ميكنم، حيث  واجلاليوالتكنيشوم 
   .m DTPA)(Tc-99  املريȐ بواسطة كمامة كما يف حالةيستنشقهاستنشاق املادة بعد حتويلها اىل رذاذ 

țاȑوǕالنووي Ǣالتصوير يف الط : 
 فهناك وضعية التصوير ، تتناسب مع طبيعة التشخيص املطلوباعأوضالتصوير يف الطب النووي بعدة يتم  
 بعد احلقن مبدة معينة تسمح أو ويتم فيه تصوير جزء من اجلسم مباشرة بعد حقن املادة املشعة ، املسطحأو اإلحصائي

 س الوقت يتم تغري الكامريا بالتصوير وبنفتبدأ ووضعية التصوير املتصل املائل حيث ،للمادة بالوصول اىل العضو املقصود
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الذي يتم بدوران راس الكامريا حول املريȐ بشكل   (SPECT) التصوير احملوري ووضعية ،زاوية حامل راس الكامريا
 ، مث تتم معاجلة هذه القراءات حاسوبيا لبناء صورة طبقية للعضو، القراءات على زوايا خمتلفةأخذتدرجيي حيث يتم 

 ملعرفة حركة الدم يف العضو ،كي من خالل اخذ صور متعاقبة لنفس العضو لعدة ثوانيير الدينام وضعية التصووكذلك
  .   اليت جتري لنبضات القلبdies) (Gated stu البوابةوهذا الفحص مشابه للفحوصات 

 على طاقة  وهذين العاملني يعتمدان، ودرجة التباين هلا،منظومة التصويرجودة الصورة على حساسية تعتمد 
 كلما اإلشعاعيةعدد الفوتونات اد ز وكلما ،الفوتون وتصميم املسدد وƧك بلورة الكاشف ونوعية املضاعف الضوئي

  .  للمريȐاإلشعاعية اجلرعة مقدار واإلشعاعيةحماذير الوقاية  يبقى ضمن األمر ولكن هذا ، الصورةوجودةزاد وضوح 
 ȏرȞالتɄاعȞȉاإلɄȲǹوالدا Ʉارجƪا :  
 : ȏ اƪارجɄ لȞȲامƙȲالتȞر

 هذه املواد إعطاءو نتيجة لتحضري املواد املشعة إشعاعيةجلرعات  أقسام الطب النووييتعرض العاملني يف  
 Ȑمبواجباهت القيام أو التصوير إثناءللمرضى والتعامل مع املريƝ دمة  املتعلقة Ȑفالعامل .  احتكاكهم مع املرضىإثناءاملري

 هاءوإعطااملشعة من بداية استقباهلا يف القسم وحƓ التخلص النهائي منها مرورا بتحضريها  معين باملادة اإلشعاعي
 وبالتايل فان هذا التعرض للمادة املشعة يعتمد على عدة عوامل منها طاقة ،القسمللمرضى وتصويرهم وتسرحيهم من 

 عدم وجود أو ومدة التعرض ووجود ،مادة للاإلشعاعية املنبعث من املادة ووفرة هذه االنبعاثات والنشاطية اإلشعاع
  .اإلشعاعية الوقاية تاجز وقاية واحتياطحوا

والذي ميثل ، Γ)(  ثابت أشعة جاما بالرنتجن لكل ساعةةقيممقدار على  اإلشعاعيمقدار التعرض يعتمد   
)1( اإلشعاعي نشاطه نقطي إشعاعيمعدل اجلرعة على بعد متر واحد من مصدر  GBq إشعاعية جاما ذات طاقة ألشعة 

)(تزيد عن  KeV−δ ، 1(واجلدول   فولت،إليكترون كيلو 20وهذه الطاقة بالعادة تزيد عن( Ȑيبني هذه القيم لبع 
  .العناصر املشعة املستخدمة يف الطب النووي

ملعدل اجلرعة على بعد متر واحد من ، نها يف اهلواءمن اجلدول نالحظ بان معدل اجلرعة يف األنسجة أعلى م
الختالف مقدار وذلك مصدر مشع نشاطه اإلشعاعي واحد جيجا بيكرل يف اهلواء ومعدل اجلرعة املكافئة يف األنسجة، 

 . اهلواء واألنسجةبنيمعامل االمتصاص 
  .[36]  ووي جاما للعناصر املشعة املستخدمة يف الطب النأشعةقيم ثابت ): 1(اجلدول   

Radionuclide Γ20 (δ > 20 keV) 
µGy/h at 1m from 1GBq 

DEff,10mm soft tissue 
(µSv/h at 1m from 1GBq) 

F-18 140 171 
Co-57 13.0 19.1 
Ga-67 18.9 26.7 
Mo99 + Tc99m 34.8 45.0 
Tc99m 14.2 21.3 
In-111 74.5 87.5 
I-131 52.6 66.2 
Tl-201 10.2 17.1 
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 باستخدام القيم الواردة  نتيجة تعامله مع املادةاإلشعاعي اليت يتلقاها العامل اإلشعاعية حساب مقدار اجلرعة ميكن
  .، ويف السياق نورد املثال التايل)1(باجلدول 

  :مثال

 ميجا 200 اإلشعاعي اه املشع نشاطI131 عبوة من اليود التعامل معتلقاها العامل نتيجةياجلرعة اليت  احسب مقدار
   دقائق؟ 5 يقف على بعد نصف متر من العبوة وملدة ،بيكرل

للمادة  A اإلشعاعي والنشاط ED  يف الساعة من معدل اجلرعة الفعالة يف اجلسم ′Dميكن حساب اجلرعة   
  : حسب املعادلة التالية  d  و املسافةاملشعة

2d
DAD E×=′  

  : دقائق كما يلي5على بعد نصف متر يف زمن يبلغ وحتسب اجلرعة 

Sv
Min

MinSvGBqD µµ 4.4
.60

.5
)5.0(

2.662.0 2 =××=′  

 يتوجب على العامل ، لذا املسافة والزمن على مقدار اجلرعةتأثري معرفة مدى متكنا  أعاله،من هذا املثال
فعلى سبيل املثال ميكن .  وان يقلل زمن التعامل مع املادة املشعة،األشعةتعاد قدر االمكان عن مصدر  االباإلشعاعي

 مت مسك احلقنة من هنايتها البعيدة عن املادة  ماإذا مرة 40 مبقدار لɊصابع التكنيشوم ختفيȐ اجلرعة الناجتة عن حقنة 
 كان إذاعلى سبيل املثال، ف ،األصابعƓ تبقى املادة املشعة بعيدة عن  لذا ينصح بعدم زيادة حجم املادة يف احلقنة ح،املشعة

 كل واحدة فيها ،)حقنتنيباستخدام ( جرعتني على هاإعطاء ميكن فانه ،ml6  مادة مشعة حجمهاإلعطاءهناك ضرورة 
ml3، اجلرعة للعامل شعاعيةاإل متطلبات الوقاية إحدى وهبذا نكون قد حققنا Ȑاإلشعاعي من خالل ختفي.   

 وينطبق عليها يف هذه احلالة قانون التربيع ،احلقنة ميكن اعتبارها كمصدر نقطيأو يف املادة املشعة يف العبوة   
 يعترب املصدر يف هذه ، املريȐجسموتوزعت بشكل منتظم يف  املادة املشعة للمريȐ إعطاء يف حالة مت أما ،العكسي

 قانون املصدر اƪطي العكسي وإƴا ، قانون التربيع العكسي وهبذه احلالة ال ينطبق عليه، حجميأوالة مصدر خطي احل
 ويف هذه احلالة جيب االبتعاد. )القياسات اإلشعاعية للمصادر غري النقطية -الوحدات واجلرعات -اƪامس فصل الانظر (

 املمتص يف اإلشعاع قيمةاحلسابات يتم غȐ النظر عن إجراء وعند .  متر3-2قدر االمكان عن املريȐ مبسافة تزيد عن 
Ȑلذا فانه من املفضل اخذ قيمة النشاط ، املتشتتاإلشعاع تعويضه مبقدار الن هذا االمتصاص يتم ،جسم املري 
لسالمة يف  لضمان هوامȈ ااإلشعاعيعمر النصف ية التصحيح حسب عملإجراء  و،إعطائها للمادة عند اإلشعاعي
  .احلسابات
  : التاليةلطب النووي من خالل تطبيق املبادي اƪارجية يف ااإلشعاعيةيتم ختفيȐ اجلرعات   

  .تقليل الزمن قدر االمكان .1

  . قدر املستطاعاإلشعاعاالبتعاد عن مصدر  .2
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 .استخدام الدروع واحلواجز الوقاية .3

 ووجود ،ت مكتوبة يف خمترب حتضري العينةوجود تعليماو  ، العمل بالسرعة املمكنةإجنازويتم حتقيق ذلك من خالل 
 واختصار ،املادة العوائق اليت قد تزيد من زمن التعامل مع وإزالة ، الالزمة يف متناول اليد وبالسرعة املمكنةاألدواتاملواد 
ان عن  بعيدة قدر االمكإلبقائها مناولة حلمل املادة املشعة أدوات واستخدام ن التعامل مع املريȐ قدر االمكان،زم

كما هو مبني يف و والتعامل مع املادة املشعة من خلف حاجز واقي مثل الزجاج املرصص ،الشخص الذي يتعامل معها
   ).4(الشكل 

  
  .التعامل مع املادة املشعة من وراء احلاجز الواقي): 4(الشكل 

واحلقن واملاصات من النوع  واستخدام األنابيب ،جيب استخدام حافظة من الرصاص توضع فيها حقنة املادة املشعة
 التكنيشوم  ملولد إضايف ووضع درع ، ووضعها يف حاوية رصاصية بعد االستخدام مباشرة،الذي يستخدم ملرة واحدة

 وكذلك بالنسبة للمواد املشعة األخرى ، ميكروجري لكل ساعة10 اجلرعة على السطح مقدار زحبيث ال تتجاو
يبني Ƨك الدرع املناسب من مادة الرصاص والذي يقلل ) 2(اجلدول رقم ( ،وحفظها يف مكان مدرع تدريعا مناسبا

درع لبعȐ العقاقري املشعة اليت ممكان مربد و توفري كما جيب ،)اجلرعة ملقدار العشر للمواد املستخدمة يف الطب النووي
 ونقله ،Ǔخران اىل نقله من مكعند  وجتنب ƥل احملاكي الومهي مباشرة ، معينةحرارة درجاتعلى  احلفظتطلب ت

  .النقل عربة عند باستخدام

   قيم السمك العشري لتدريع املواد املشعة يف الطب النووي من مادة الرصاص ): 2(اجلدول 
Energy Radionuclides TVL in Pb 

< 100 keV Tl-201, I-125, Xe-133, Gd-153 <0.7 mm 
< 150 keV Co-57, Tc-99m 0.9 mm 
< 250 keV In-111 2.5 mm 
< 300 keV Ga-67 5.3 mm 
< 400 keV I-131 11 mm 
< 700 keV F-18, Mo-99 20 mm 
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تقليل من خالل العمل على  ، لذا جيب التعامل معه كمصدر مشعاً، مشعاًاملريȐ يعترب مصدر  إنمالحظةجيب 
 مدة التعامل عندما تزيد الواقية يجب ارتداء املالبسف  مع املريȐلتعاملويف حال اقتضت الضرورة ل ،ه زمن التعامل مع

 انتظار العامة وان تكون بعيدة عن مكان أماكن وكذلك جيب العمل على فصل غرف انتظار املرضى عن ، دقيقة15عن 
 .  االثنني معاأو ، عمل التدريع الالزمأو ،أمتار 3 مبسافة ال تقل عن أيضااستراحة العاملني 

 ȏرȞالتɄاعȞȉاإلƙȲامȞȲل ɄȲǹالدا :  

 اىل داخل ادخوهلو  املفضوضة طريق استخدام املواد املشعة عننتج األخذ للمواد املشعة يف الطب النوويي
 اىل  املشعةƪروج املادة، وذلك نتيجة عن طريق اجللدأو  اجلهاز اهلضمي  عن طريقأو ،اجلسم عن طريق االستنشاق

 بإحدى الطرق اليت مت  اجلسم داخل ومن مث اىل،لتسرب اأو ، التساميأو ،التبخري أو بسب االنسكاب، ،اƪارجي احمليط
 وكذلك ،اإلشعاعفعملية التلوث مبادة اليود املشع قد تؤدي اىل تلوث اجللد وبالتايل تعرضه جلرعة عالية من . ذكرها

أو  بسبب اجلهل أو بشكل غري مقصود اإلشعاعيةلحوادث نتيجة ل غري مربر نتيجة التلوث إشعاعيميكن حصول تعرض 
اجلرعات اليت يتعرض هلا اجللد قد تكون على درجة من اƪطورة يف حاالت التلوث الكبرية و. يطة واحلذرعدم اختاذ احل
 الطارئه ولتجنب هذه التعرضات ال بد من وجود خطط ملعاجلة احلاالت .[22]) 3( باجلدول رقم كما هو مبني

 املنبعثة عن بعȐ والغازات باألƝرةللحد من التلوث  أخرى إجراءات وجود ، التلوثإزالةوتعليمات مكتوبة لطرق 
 حيث ، الكليةاإلشعاعية ưا يؤدي اىل ختفيȐ جوهري يف قيمة اجلرعة ، وبالتايل احلد من وصوهلا اىل اجلسم،املواد املشعة

 الناتج عاعياإلش مقدار التعرض إليه مضافا ، خارجيإشعاعي تعرض اجلسم ملصدر حصيلة اجلرعة املكافئة الفعالة هي أن
    . من خالل اجلروح املفتوحةأو واجللد والتنفسيعن طريق اجلهاز اهلضمي   الداخلي،األخذعن 

  .[22] اإلشعاعيمعدل اجلرعة للجلد نتيجة التلوث ): 3(اجلدول 
Dose rate (mGy/h from 1 MBq/cm2) at skin Depth of:  

0.07 mm 0.4 mm 3 mm 
P32 1726 990 90 
Sr89 1667 887 55 
Y90 1756 1049 200 
Tc99m 207 - - 
I131 1319 303 - 
Tl201 208 - - 

  :الناجتة عن تلوث مبادة مشعة نورد املثال التايلاإلشعاعية ساب اجلرعة وحل

  :مثال

 )رمليمت 0.007اƪاليا القاعدية واليت تقع على عمق  ( يف اجللداملمتصة اإلشعاعيةاحسب مقدار اجلرعة 
 تركيزه ميكرولتر من حملول 10  حجمهابلغ نتيجة سقوط قطرة من هذه املادة ي املشعالتكنيشوم وثه مبادة نتيجة تل
   وقت حدوث التلوث؟رملي لت 10 جيجابيكرل لكل 100 اإلشعاعي

  : للقطرة يبلغاإلشعاعي وبالتايل فان النشاط رملي لت 0.01 أو ميكرو ليتر 10حجم القطرة يبلغ   
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MBq
ml

MBqmlADroplet 100
10
000,10001.0 =×=  

 ملي جري 207ساوي لغ ا ميغابيكرل لكل سنتمتر مربع يبإشعاعي ي معدل اجلرعة الناتج عن نشاط) 3(من اجلدول 
  :ميجابيكرل تساوي100 فان اجلرعة الناجتة عن وعليه

hGyMBq
hMBq

mGy /700.20100
.

207 =×  

 مقدار جرعة العتبة نال وذلك ،لدب يف تقرح اجللد يف حال بقائها ملدة ساعة على اجلب هبذا القدر تتسإشعاعيةوجرعة 
  .حلدوث التقرحات جري 15-10يبلغ 

 للمريȐ عن إعطاءها حيث يتم سائل،معظم املواد املشعة املستخدمة يف الطب النووي تكون على شكل 
عظم  لذا فان م،حدوث التلوث  واحلذر مناحليطةومهما كانت الطريقة، جيب اختاذ  ، عن طريق الفمأوطريق احلقن 

يف  وهذا يساعد ،عقمةم فاملادة واحلقنة تكون . املادة تتم ضمن شروط معينة تضمن عدم حدوث التلوثإعدادت خطوا
 وإخراجها  املشعة لسحب املادةاإلبرة إدخال يتم عندما ولكن ، اƪارجي املشعة واحمليطاملادةبني  حدوث احتكاك عدم
ه أثناء هذه العملية، وذلك نتيجة االختالف يف مقدار احتمال تسرب قطرات ميكروي  يكون هناك، السحب عمليةبعد

 أيضااحلال ينطبق هذا  و،اإلضافينيذر احلحيطة ول حتتاج ل العمليةهذهالضغط داخل العبوة ومقدار الضغط خارجها، لذا 
 أوقل املاصة عند نكذلك  و،ريهايعند تغأو  فاحليطة مطلوبة عند وضع اإلبرة.  ايضاًمعلى املادة اليت تعطى عن طريق الف

  . من املادة املشعة صغريةلضمان عدم سقوط قطراتوذلك  ،التخلص منها

 لذا ،توى املادة املشعةفإخراجات جسم املريȐ بالعادة حت ،نفسه هو املريȐ اإلشعاعي للتلوث اآلخراملصدر 
وقد .  يف املستشفيات للمرضى املقيمنيوباألخص ،اآلخرينلمرضى مفصولة عن توفري ƥامات خاصة ليتطلب فان األمر 

 خاصة أدوات توفري لذا جيب ، اليت يستخدمها املريȐاألدوات ، وكذلك األمر بالنسبة اىل مالبس املريȐأيضاتتلوث 
  .اإلشعاعيلتلوث  لǓثار من خلوها من التأكد بعد أال ،اآلخرين  قبل من عدم استخدامها منوالتأكداملريȐ يستخدمها 

لغايات فحوصات  ،اجلاليومأو  التكنيشوم ادة املشعة مع الوجبات مثل مادة يف بعȐ احلاالت يتم خلط امل
 واألمر ، على اتصال مع الوجبة املشعةأداة أو إناء أو سطح أي لتلويثقابلية العملية اƪلط هذه وتولد  ،اجلهاز اهلضمي

 منذرات اليود نزوح  مالوذلك الحت  أيضا،اليت توضع داخل كبسوالت من اجلالتني 131قد حيصل مع مادة اليود
وقد . Ǔخر وسط إي احتكاكها مع  عندأو اإلمساك هبا عند التلوث  عملية وهذا يؤدي اىل،الكبسولة اىل سطح الكبسولة

 ưا يؤدي اىل تلوث واسع قد يشمل ، الكبسولة وتناثر حمتواها من املادة املشعةهتتكهو و ،  خطورةأكثر حيصل أمر 
 خارجية إشعاعيةحدوث تعرضات للحد من  ، هذا التلوثإلزالة معقدة إجراءات يترتب علية ưا ،الغرفة وحمتوياهتا

  . وداخلية

 مثل Ɲار ،)التهوية ( لفحوصات اجلهاز التنفسي، املادة املشعة باحلالة الغازيةإعطاءبعȐ الفحوصات تتطلب 
 إجراءات األمر وبالتايل يتطلب ،ملشعني ا133- والزينون81- واستخدام غاز الكربتونالتكنيشوم ورذاذ اليود املشع 
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تعرض العاملني و  احلد من استنشاقها اىل احمليط وبالتايلاألƝرة حتضري العينة يف مكان يضمن عدم خروج إثناءوقاية معينة 
ناصر  السنوي املسموح لبعȐ العاألخذمقدار الن  نظراً ،توفري التهوية والفالتر املناسبةجيب  و.للجرعات الناجتة عنها

يمة تبلغ جزء من عشرين  وهذه الق، كيلوبيكرل يف حالة العاملة احلامل50مثل اليود منخفȐ جدا ويصل اىل حوايل 
 ưا يؤدي ، ưا يتطلب التعامل املباشر مع املريȐ،الصعوبة يف هذه الفحوصات هو حاجة املريȐ للمساعدة. جزء للعامل

 اىل التعرض اƪارجي من املريȐ باإلضافة ، واستنشاقها من قبل العاملني،يȐاىل استنشاق املادة املشعة املنبعثة من املر
Ȑمعدل اجلرعة للعاملني الناتج عن فحص التهوية باستخدام أن فعلى سبيل املثال وجد .نتيجة االحتكاك املباشر مع املري 

 1.7 جبرعة مقدراها اهلباء اجلوي من تنفس املريȐ مقارنة سيفرت نتيجةو ميكر0.2 يبلغ التكنيشوم مادة 
والقفازات  ولتجنب هذا النوع من التلوث جيب ارتداء املالبس الوقاية. ميكروسيفرت نتيجة التعرض اƪارجي

  .والكمامات

كي مع عدد من ي الطب النووي عنها باملختربات لطبيعة التعامل الدينامبأقسامقد ختتلف șروف العمل والقياس 
غري انه من املمكن ختفيȐ قيمة التعرض الداخلي الناتج عن التلوث ، يعة العمل نفسهرتبطة باملرضى وطباملتغريات امل

من   وقائية صارمة تساهم باحلد من التعرضات غري املربرة وتزيد من دقة النتائجإجراءاتباملواد املشعة من خالل تطبيق 
  :خالل تطبيق القواعد التالية

 .ملشعة للقيام بالفحص املسموح به من املادة ااستخدم احلد األدىن .1

 مثل الورق ، ملنع التلوثالفضالت وحاويات  ومكان التحضرياإلشعاعية حول العبوة إضافيةتوفري وسائل  .2
 ،fume hood)( وتوفري خزانة حتضري الغازات الساقطة أوالصحي القادر على امتصاص القطرات املنسكبة 

 .املعنينيوان يكون مكان العمل منطقة حمظورة لغري 

 . اىل الياءاأللف العمل من تإلجراءا الدائمة والصارمة املراقبة .3

 .أدائها من سالمة والتأكد مراقبة التلوث أجهزةاستخدام  .4

 .ها حقنأو  للمادة املشعة من عدم وجود تلوث وبعد كل عملية حتضريوالتأكد واملالبس األيديفحص  .5

 . العمل يف هناية كل يوم عملكنوأما لطاوالت العمل اإلشعاعيةاملسوحات إجراء  .6

 .أسبوعيا املستخدمة ولɊدوات الماكن العمل اإلشعاعيةاملسحات عمل فحوصات  .7

 مثل القفازات واملراييل والعباءات البالستيكية ذات االستخدام ملرة واحدة ،استخدام وسائل الوقاية الشخصية .8
 . والكمامات

 والتأكد ، اخذ املادةأثناء من عدم ارجتاج يد املريȐ التأكدب  جي، عن طريق الفماإلشعاعية اجلرعة إعطاءعند  .9
 . لفظ املادة املشعةأعادةمن عدم وجود عوائق تؤدي اىل 

 . اƪطوة الالحقة مباشرةأو املريȐ اىل اجلهة وإيصال توجيه .10
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 .قم بشرح طريقة اخذ املادة املشعة عن طريق التنفس للمريȐ بشكل مفصل .11

12.  Ȑقبل طاقمضري وحتمساعدة وحتضري املري Ȑوكافة التجهيزات الالزمة اليت حيتاجها املري Ȑإعطاء التمري 
 . احلجر للمريȐوإجراءاتاجلرعة العالجية من اليود وشرح اƪطوات 

 التعامل زمنليل الالصق لتقأو  والشريط الرابط  واحلقناإلبر اجلرعة من إلعطاء ةالالزم األدواتحتضري كافة  .13
 يف رسغ  (cannulas)  وكذلك وضع القنية. احلقنةألخذ املريȐ  جاهزية منكدوالتأ مع املادة املشعة،
99)( أو 201Tl)( الفحوصات الدنيامكية مبادةإجراء عند و ، املادة املشعةاملريȐ قبل إحضار Tcmعدم جيب  و

 .التمرين أثناء حني الوصول جلهد القمة إال اجلرعة إعطاء

 ، وينصح دائما بفتح العبوة لفترة من الزمن للتخلص من اليود املتطايراألƝرة خزانة حفظ اليود املشع يف  .14
 على اليود حتتوي سواء كانت العبوة ، يتجمعا يف العبوةأن ميكن ، حيثوكذلك التخلص من غاز الزينون

 . باحلالة السائلةأواملغلف بالكبسولة 

 باإلضافة، iosulphate(sodium th(  غم من مادة25تم معاجلته باستخدام مقدار يف حال سقوط اليود ت .15
 .droxide)(sodium hy ذابة يف لتر واحد منامل غم من يوديد الصوديوم 2اىل 

وذلك الن مادة الكلورين املوجودة يف  ، اليودإذابةعند جيب استخدام املاء املقطر وجتنب استخدام ماء احلنفية   .16
 .تطاير اليود الشرب تزيد من نسبة ماء

)( من وجود مادة اليود غري املشع التأكد .17 ineStable Iod  إعطاءحدوثه، وملعاجلة التلوث باليود يف حال 
 .اليود املشع من الوصول اىل الغدة الدرقية (block)  على منعيعملاملادة غري املشعة 

 فورا من بإزالته ويف حال تلوث اجللد مبادة اليود قم ، الكالسيومأقراص أوملستقر  يف حال عدم توفر اليود ا .18
 .ادة اليودمل اجللد للحد من امتصاص اإلزالةباستخدام مواد على اجللد 

  : و قياȃ اƨرعاتاإلȞȉاعيةاملراقǤة 

 الشارة أويف الطب النووي يتم قياس ومراقبة اجلرعات الشخصية من التعرض اƪارجي باستخدام الوضحات 
. لɊفالم ميكروسيفرت 100 ميكروسيفرت مقابل 10 حساسية من الفلم بدقة تبلغ أكثر، والوضحات تعترب ةالفيلمي

 جيبيه من املمكن استخدام مقاييس أنةكما . رهذه املقاييس الشخصية تتم قراءهتا على فترات ال تزيد عن ثالثة اشه
كما انه ميكن استخدام الوضحات على . غȐ النظر عن تكلفتهاب وهذه املقاييس جيدة ،الكترونية ميكن قراءهتا مباشرة

  . نتيجة التعامل مع املواد املشعةواألصابع األيديشكل خوامت ملعرفة مقدار جرعة 

عتمد على طريقة القياس واملقياس املستخدم ت فان ،شعة على اجللد واملالبس لقياس مقدار التلوث باملواد املأما
من نوع  احملمولة لقياس معدل اجلرعة اإلشعاعي املسح أجهزةففي كل قسم طب نووي جيب توفر . نوع املمارسة

كل ساعة ويفضل  ملي سيفرت ل10 من الصفر ولغاية األجهزة جاجير ميلر وان يكون مدى القياس هلذه أو التأينحجرة 
  . سريعة االستجابةاألجهزةاستخدام 
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 مسح ومراقبة ملناطق العمل كأجهزة القياس احملمولة املستخدمة يف الطب النووي ميكن استخدامها أجهزة
 كما ميكن استخدام ، صوź الستخدامها يف املخترب احلار يف مكان ثابتإنذار تكون مزودة بنظام أن وجيب ،اإلشعاعي

 وكذلك ميكن استخدام هذه ،خالل فترات زمنية معينة يف مناطق العمل اإلشعاعية اجلرعات لقياس ألفالمواالوضحات 
اجلاهزية  للتأكد كنظام مراقبة يف غرف االنتظار وغرف التصوير وغرف املرضى بعد توفري مصدر منتظم للطاقة األجهزة

  .األوقاتللعمل يف كافة 

 باألخذ اشتباه أو كان هناك اخذ حقيقي إذا عمله فيجب للمواد املشعة ليالداخ األخذبالنسبة ملراقبة وقياس   
  هذا وميكن قياس،اإلشعاعية يف حاالت احلوادث وضروري وهو غري ضروري يف احلاالت االعتيادية ،للمواد املشعة

 بالقرب من الغدة  لليود يف حال التلوث باليود بوضع كاشف بلورة يوديد الصوديوماألخذ باستخدام جهاز قياس األخذ
 5 ويتم القياس ملدة ال تقل عن األخرى الداخلي من املواد املشعة األخذ باستخدام اجلاما كامريا ملعرفة مقدار أو ،الدرقية
micaofcmmg  رقيقةنافذةكما ميكن استخدام عداد جاجير ميلر يف القياس باستخدام كاشف ذو . دقائق   )/2( 2 
)l  )/14  رقيقةونافذة ملم 2-1وم بسمك  بلورة يوديد الصوديأو 2 Aofcmmg،  هذا النوع من أنحيث 

 67 واجلاليوم 123 و 125 اليت تنبعث من العناصر املشعة مثل اليود  املنخفضةاإلشعاعالكواشف يستجيب لطاقة 
  . االلكتروين يف هذه املواد عملية اآلسر نتيجة االنبعاثات الناجتة عن201والتاليوم 

 الطب أقسامراقبة التلوث يف البا ما يتم استخدام أجهزة مراقبة التلوث املنصوبة مبكان ثابت وبشكل دائم ملغ  
 مادة مشعة إعطاء أو  املادة املشعة، بعد عملية حتضرياأليديوذلك لقياس التلوث على ، عيادات الطب النوويوالنووي 
Ȑوان تكون ، رقيقة جدانافذةسنتمتر مربع مع 10 عن ةاألجهز ال تقل مساحة الكاشف يف هذه أن وجيب ،للمري 

  . صوźإنذارمزودة بنظام 

 أعلى وهي ، ملي سيفرت يف السنة4-1 نتيجة العمل يف الطب النووي من اإلشعاعيةيبلغ متوسط اجلرعات   
  يتعرض هلاواجلرعات اليت.  التشخيصية واملخترباتاألشعة أقساممن متوسط اجلرعات اليت يتعرض هلا العاملون يف 

 يف هذه اجلرعات هم األكرب املساهم أن حيث ،العاملون يف الطب النووي تعتمد اعتمادا مباشرا على حجم العمل
 ما وإذا ، ميكروسيفرت2-1 متوسط ما يتعرض له العامل نتيجة فحص روتين يف الطب النووي يبلغ أناملرضى حيث 

مايكروسيفرت وقد 15-10بني يبلغ توسط مب  جرعة إشعاعيةيتعرض اىلان العامل  فحوص يوميا ف10-5إجراء مت 
 لذا ، الضعفحوايلترتفع هذه اجلرعة اىل وقد  ، الطبقي بالبزتروناتالتصوير أقسام ميكروسيفرت ويف 20يصل اىل 
ذه  ومن املفيد عمل مقارنة هل.بأول أوال العاملني عليها وإطالع االنتظام يف قراءة اجلرعات الشخصية األمريتطلب 

 مبا يضمن ختفيȐ مقدار اإلجراءات الوقاية يف هذه املراكز ملراجعة إجراءات ومقارنة أخرىاجلرعات مع مراكز 
 بوسائل الوقاية ق متعلوإذا كان ، من ناحية دراسة وحتديد سبب الزيادة يف اجلرعاتاألقسامالتعرضات يف هذه 

   . مالئمة وفعاليةاألكثر وسائل الوقاية وإجياد ها،ن حتسيأو نتيجة لطبيعة املمارسات لتصحيحها أو ،اإلشعاعية

فعلى سبيل املثال بالعادة،  ةمنخفضالناجتة عن اخذ املواد املشعة يف األحوال الطبيعية تكون بالنسبة للجرعات 
ايل حوالتكنيشوم   مادةيبلغ متوسط اجلرعة اليت يتلقاها العامل والناجتة عن فحص التهوية للجهاز التنفسي باستخدام
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نتيجة التعامل مع ) األيدي (اإلطراف هي لإلشعاع تعرضا األكثر األعضاء تكون و، مايكروسيفرت بالسنة10-100
 اجلرعة اليت يتلقاها أضعاف Ʀس أو أربع حوايللعامل الذي يقوم بتحضري العينة  اإلطراف ل جرعةوقد تبلغاملادة املشعة، 

Ȑاملتعامل مع املري.   

  :Ȳمرɂȑ ليةعاإلȞȉاالوقاية  

وغالبا ما  ، اليت يتلقاها املريȐ تعتمد على نوع املادة املشعة والكمية اليت يتم هبا الفحصاإلشعاعيةاجلرعة 
 وذلك نتيجة تركز املادة املشعة يف ذاك العضو ،األعضاءتكون اجلرعة اليت يتلقاها العضو اكرب من اجلرعة اليت تتلقاها بقية 

 مثل لإلشعاع حساسية أكثر تكون األنسجةكما يوجد يف اجلسم بعȐ .  ية يف اجلسم والتخلص احليواألخذ ةوميكانيكي
ففي حالة التشخيص باستخدام املواد املشعة ال تكون جرعة . Ƴاع العظم والغدد التناسلية واجلنني يف حالة وجود احلمل

 وهذه اجلرعات مبينة يف األمهية من ولكن معرفة اجلرعة الفعالة للجسم تكون على قدر اكرب ،األمهيةالعضو على قدر من 
ملي سيفرت لفحص 1تبلغ اجلرعة الفعالة حدود . يف هذه الفحوصات) التقليدية(على افتراض العمومية ) 4(اجلدول 

 ألكثر بينما تبلغ اجلرعة الفعالة ،)Ga-67 (أو) Tl-201( ملي سيفرت لفحوصات 30من أكثر هتوية الرئة ولغاية 
 ومن هذه القيم ، ملي سيفرت7-2 املشع يف حدود التكنيشوم لطب النووي باستخدام مادة الفحوصات شيوعا يف ا

 األشعةيتعرض هلا مرضى  من تلك اليت أعلىميكننا القول بان اجلرعات اليت يتعرض هلا مرضى الطب النووي 
 ما مت استثناء إذا لإلشعاع احلتمية للتأثريات ومع ذلك تبقى هذه اجلرعات حتت قيمة حد العتبة بالنسبة ،التشخيصية

 ولكن تبقى.  على اجلننيتأثريه من حيث 131 باستخدام اليود املشع األخذحاالت احلمل بالنسبة لفحوصات مقدار 
هذه وقت وكيفية حصول حتديد ، وال ميكننا  بالنسبة هلذا القدر من اجلرعاتلإلشعاع غري العتبية التأثرياتاƪطورة يف 
 نظرا لشح الدراسات يف هذا تمالية عدم حدوثها قد تكون قائمة،  وال ميكن بأي حال تأكيدها، حيث أن احالتأثريات
 اإلشعاعية مببدأ الوقاية األخذ األجدىولكن من  .حدثت أن للظهور األعراض هذه تأخذه ونظرا للوقت اليت قد ،اجملال

 . متاحاًاألمر وكلما كان ، والقاضي بتخفيȐ اجلرعات بقدر املستطاع،)ALARA (األساسي

القدر الذي حيقق لغايات حتقيق الوقاية اإلشعاعية للمرضى وختفيȐ مقدار التعرض اإلشعاعي قدر املستطاع وب
  :باعتبار ما يليالفائدة املرجوة، جيب 

 . املمارس اجليد يف الطب النووي هو من حياول ختفيȐ اجلرعات غري الضرورية للمرضى •

 .وجود طلب من طبيب خمولأي فحص بدون إجراء عدم القيام ب •

بعمل توازن بني وزن املريȐ واملادة املشعة،   ،الفحصجراء كافية إلوالإعطاء احلد األدىن من املادة املشعة  •
 800تساوي كغم 70فحص لشخص بالغ وزنة جراء فعلى سبيل املثال إذا كانت املادة الالزمة إل

 .مية كغم سيحتاج نصف هذه الك35 ميجابيكريل فان طفل وزنه

تعليمات حتضري ب ، وذلك باالسترشاد إعطاءها للمريȐعندجتنب حصول األخطاء يف حتضري املادة املشعة و •
  على املادةامللصقة التعليمات إتباع  خالل ويتم ذلك من،إعطاءها للمريȐادة املشعة وتعليمات قياسها وامل
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 ، وتاريǸ اإلنتاج املادة،تركيز، واريǸ قياسها وت،النشاطية اإلشعاعية مقدار  مثل، أو العقاقري املشعةاملشعة
 معايرة  والتأكد من، وماهية العنصر أو العناصر املشعة يف املادة للمادة،ي والتركيب الكيميائ،وتاريǸ االنتهاء
معامالت التصحيح لنوع العنصر املشع ومدى استخدام  و،اƪلفية الطبيعية لإلشعاعقياس ومقياس اجلرعة 
 . القياس ووحداته

        .اجلرعة الفعالة يف الفحوصات التقليدية يف الطب النووي ):4(اجلدول 
Procedure Nuclide Radiopharmaceutical Activity 

(MBq) 
Effective 

dose (mSv) 
bone scan Tc99m MDP/HDP 1000 5.8 
brain Tc99m DTPA 800 4.2 
brain Tc99m HMPAO 800 7.4 
cardiac GHPS Tc99m RBC 1000 6.6 
GIT blood loss Tc99m RBC 900 5.9 
GIT gastric emptying Tc99m colloid or DTPA 40 0.8 
GIT esophageal transit Tc99m colloid 40 0.8 
GIT small bowel transit Tc99m colloid 40 0.8 
hepatobiliary Tc99m HIDA 300 4.5 
infection Tc99m WBC; colloid/HMPAO 800 8.8 
infection W body or local Ga-67 citrate 200 or 120 22 or 13 
liver blood pool Tc99m RBC 1000 6.6 
liver/spleen Tc99m large colloid 250 2.3 
lung perfusion Tc99m MAA 200 2.0 
lung ventilation Tc99m Technegas/DTPA 40 0.2 
lymphoscintigraphy Tc99m nanocolloid 4 @ 20 < 1 
Meckel's diverticulum Tc99m pertechnetate 400 4.8 
myocardium hot spot Tc99m PYP 800 4.6 
Myocd. P Tl-201 exercise Tl-201 chloride 120 28 
" Tl-201 reinjection Tl-201 chloride 40 9.2 
" Tl-201 rest Tl-201 chloride 100 23 
MIBI stress/rest @1day Tc99m MIBI 400 + 1000 11 
MIBI stress/rest @2days Tc99m MIBI 2 @ 750 12 
parathyroid Tc99m MIBI 800 6.8 
renal GFR Tc99m DTPA 100 0.5 
renal scan Tc99m DTPA 600 3.1 
renal scan Tc99m DMSA 180 1.6 
renal scan Tc99m MAG3 400 2.9 
renal transplant Tc99m DTPA 400 2.1 
salivary glands Tc99m pertechnetate 200 2.4 
somatostatin receptors In-111 Octreotide 160 - 
spleen Tc99m denatured red cells 200 3.8 
thyroid scan Tc99m pertechnetate 200 2.4 
thyroid Ca whole body I-131 iodide 200 12 
tumor Tc99m DMSA 400 3.5 
tumor Tl-201 chloride 200 46 
tumor Ga-67 citrate 370 41 
tumor I-131 MIBG 50 7.0 
tumor Tc99m MIBI 550 4.7 
venogram Tc99m pertechnetate 740 8.9 
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تسجيل اسم املريȐ على  اجلرعة للمريȐ املعين، من خالل بإعطاء وذلك ، اجلرعةإعطاء عند األخطاءجتنب  •
 . كالصق على املادة، ووضعهاونوعه املادة املعدة للفحص ووقت الفحص أوقنة احل

 . مؤهلǓخر شخص أو من اƪطوات السابقة من املشرف التأكديف حالة اجلرعات العالجية يتم  •

 هو نفس الشخص شخص الذي مت سحب الدم منه وتوسيمه بان الالتأكديف حالة فحوصات توسيم الدم جيب  •
 ).األوىلالسبب طƑ يف الدرجة ( بالدم املوسوم باملادة املشعة الذي سيتم حقنة

معاير جهاز  واملعدات املستخدمة يف الطب النووي مثل األجهزة اجلودة لكافة ضبطضرورة وجود برامج  •
 اإلشعاعيةيف قياس الكميات % 2 يف القياس اƪطأ درجة زال تتجاوان و ،calibrator (Dose( اجلرعة
 استجابة الكاشف ختتلف باختالف أن بسب الشكل اهلندسي لعبوة املادة املشعة وفحص اعتمادية، القليلة

 األحجام هلذه الالزم فقياس احلقنة ليس كقياس العبوة لذا جيب عمل التصحيح ،حجم العينة وشكلها
ص فحإجراء كما جيب %. 5د االختالف عن يزي ، عندما جدول مبعامالت التصحيحوإعداد ،واألشكال
 ، السيزيومأوعمر طويل مثل الكوبالت نصف باستخدام مصدر مشع ذو  )reproducibility (الثباتية

للجرعات ) linearity( وعمل فحص التطابق اƪطي ،بشكل يومي للحامل اإلشعاعيةوقياس اƪلفية 
 اىل برامج باإلضافةذا  ه، كل سنتنياألقلرة معيار اجلرعة مرة على اي ومع،األقلة واملرتفعة سنويا على املنخفض

 للجاما كامريا حسب املعايري الدولية املعتمدة مثل فحوصات التجانس واƪطية والتباين األداءفحوصات 
 .وغريها وبشكل دوري

  من قبل الفنيني العاملني بالقسم،أو وشرحها للمريȐ من قبل شخص مؤهل اإلشعاعية تعليمات الوقاية إعطاء •
 غري واألطباء التمريȐ طاقملو ، من القسمه يف حال إخراجه،ريȐ والعاملني معملوكذلك للمرافقني وعائلة ا
 . باملستشفىاإلقامة عملهم التعامل مع املريȐ يف حال إذا ما اقتضت طبيعةاملختصني بالطب النووي 

، جيب ة اقتضت الضروروإذا ،الفحوصات الطبية باستخدام املواد املشعة للنساء احلواملإجراء جيب أن ال يتم  •
 استخدام احلظر وقد ال يشمل هذا ،اجلنني من عمر أسبوع 22  ال الفحص لفترة ما بعدتأجيل بإمكانيةحبث 
 املشع خالل 131 بينما جيب حظر استخدام مادة اليود ، املشع يف حاالت الضرورة القصوىالتكنيشوم مادة 

 .اإلطالقفترة احلمل على 

 وذلك ، مرضعة املريضة تكونوان الراء الفحوصات للنساء، عند إج من عدم وجود احلمل التأكدجيب  •
  أو عدم وجود من وجودالتأكد الفحص حلني تأجيل ويف حال وجود شك باحلمل يتم  نفسها،ال املريضةبسؤ
 .حلملا

 عملية الرضاعة إيقاف أنجيب  ،نساء املرضعاتيف حال إجراء الفحوصات الطبية باستخدام املواد املشعة لل •
 إيقاف ومدة ، الرضاعة الطبيعية للطفل عملية ومن مث ميكنها متابعة،نة حلني التخلص من املادة املشعةملدة معي
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يوضح مدة االشتباه بوجود ) 5(جلدول وا ، تقصر حبسب املادة املشعة ونوع الفحصأوالرضاعة قد تطول 
 . الرضاعةإيقاف  فترة وبالتايل،األماملادة املشعة يف حليب 

  .الفحوصات باستخدام املواد املشعةإجراء  الرضاعة الطبيعية بعد إيقاففترة ) : 5(اجلدول 
  Radiopharmaceutical Period of suspension 
Group 1 All I-131 and I-125 compounds except hippurate 

Na-22, Ga-67, Tl-201, Se-75 
at least 3 weeks 

Group 2 Hippurate labeled with I-131, I-123 or I-125 
Tc-99m except RBC, DTPA and phosphonates 

at least 12 hours 

Group 3 Tc-99m red blood cells, DTPA, phosphonates at least 4 hours 
Group 4 Cr-51 EDTA 0 

  
  : يف الطǢ النووي الɎȞجɄتاɍحتياطيا
 ألغراضدم املواد املشعة يف الطب النووي ستخ عند اواألمان السالمة تجيب اختاذ العديد من احتياطيا 
  يف العالج اإلشعاعي ما مييز املصادر املشعة املستخدمةحيث إن أهم. االستخدام لتجنب املخاطر املصاحبة هلذا ،عالجية

 يكون نتيجة ختلص اجلسم من املادة أنوالتلوث ميكن . حدوثه يف حال هارتفاع معدالت حدوث التلوث وإمكانيةهو 
 اً جاما من اجلسم ưا يشكل مصدرأشعةخطورة انبعاث باإلضافة اىل  ، اجلسم من بول وغائط وتعرقإخراج مع املشعة

  .  من جسم املريȐلإلشعاعللتعرض اƪارجي 
 يؤدي اىل تعرض لإلشعاع بعȐ احملاذير بالنسبة حلركة املريȐ كمصدر إجيادولتجنب هذه املخاطر ال بد من   
 )  ملي سيفرت يف السنة1احلد املسموح به  ( وعامة) ملي سيفرت يف السنة20 املسموح به احلد ( من عاملنياآلخرين
 فالطريقة ). ملي سيفرت يف السنة مناسب يف فترة املعاجلة يف بعȐ احلاالت5قد يعترب احلد املسموح به  (  العائلةوإفراد

يف حالة استخدام هو عزل املريȐ لفترة زمنية معينة  الناتج عن املريȐ اإلشعاعياملثلى حلماية هذه اجملاميع من التعرض 
 وذلك  ميجا بيكريل1100-400 يف اجلسم ملستويات تبلغ مقدار النشاط اإلشعاعيحلني اƳفاض ، 131اليود املشع

، أو للمستويات اليت )-No. RS-G-1.5 SSR (حسب توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منشورها رقم
 مواد  فيهاستخدم اليت يتوجد بعȐ احلاالتوكما جتدر اإلشارة هنا بأنه . يف البلدان املختلفة املختصة حتددها السلطات

  . نطاق ضيق وحمدودولكن عل) Sr-89(و ) Y-90( غري اليود مثل أخرىمشعة 
توفري  خالل من املادة املشعة إعطاء تتعامل مع املريȐ عند اليت جيب توفري الوقاية لكافة اجملاميع ،فكيفما اتفق

 ، وتشرح كيفية التعامل مع املريȐ خالل فترة املعاجلة، هذا التعاملالناجتة عن تبني املخاطر ،معلومات مكتوبة لكل فئة
 جيجابيكرل ملعاجلة 8-4 أو 4-2 تبلغ  اليود املشعمادةاً من ملعاجلني والعاملني بان مقدارجيب توعية اسبيل املثال فعلى 
 بان املريȐ له عائلة بعني االعتبار الغدة الدرقية هي جرعات مرتفعة، لذا يتوجب عليهم األخذ  السرطانية يفاألورام

 لذا فان للمريȐ، نفسيسبب ضغط ، قد ت)أكثر من يومني (يف العزل إقامة املريȐ  وان طول، تعتين بهأو ستتعامل معه
  : ما يليأتباع التمريȐ وطاقمملني اعلى الع
  .اإلشعاعينيضمن فئة العاملني مصنفني  ايكونو، وجيب أن شخصيةارتداء مقياس اجلرعة ال •
  .عدم القيام مبهمة االعتناء باملريȐ من قبل املمرضات احلوامل •
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 من النوع القابل للتخلص منه  بشكل عام اليت يستخدمها املريȐواألدوات ،وأدواهتاجيب أن تكون الوجبات  •
   .بعد االستخدام

 . املالئمةالعقاقرييȐ ببعȐ معاجلة احلالة النفسية للمر •
 وغسل ، واالستحمام يومياً، من املادة املشعةللتخلص  بكثرة، السوائلتناول  وتشجيعه علىعلى املريȐالتنبيه  •

 . التخلص منها يف احلمام اƪاص بغرفة العزلأو ،البس الداخلية من قبل املريȐ نفسهامل
 .اإلشعاعيةالوقاية غرفة العزل مدرعة ومصممة ضمن معايري جيب أن تكون  •
 اقتضت وإذا ، وقت ưكنبأسرع العمل املطلوب وإجناز متر، 2من املريȐ ملسافة تقل عن عدم االقتراب  •

 والقفازات والكمامات وما الرأس وأغطيةرصصة املراييل امل مثل جيب ارتداء املالبس الواقية ،الضرورة غري ذلك
 .يف حكمها

 .ة احلمام اƪاص بغرفة العزلجيب التخلص من فضالت املريȐ يف غرف •
من  اأو قبل إخراجه  منها قبل التخلص النهائيالفيزيائيني من قبل إشعاعياًغريها بقية الفضالت وجيب مسح  •

   . معاجلتها حلنيأو وجيب خزن امللوث منها يف مستودع الفضالت املشعة حلني التخلص النهائي منها ،الغرفة
 ويف حال ، عند خروج املريȐ منها، وذلكواألثاثالعزل واحلمامات  لغرفة اإلشعاعياملسح إجراء جيب  •

 . اƪدمات بالدخول اىل الغرفةلطاقم يتم التصريح اإلشعاعيكانت خالية من التلوث 
 أو ، متر2 وعلى الزائرين االبتعاد عن املريȐ مبسافة ال تقل عن ، دقيقة15 ال تزيد عن أنزيارة املريȐ جيب  •

 التحدث مع املريȐ من خالل دائرة أو ، املرصص أو الزجاجي من الرصاص خلف حاجز واقالوقوف
 . صوتيةأوتلفزيونية 

 هذا إزالةلعمل على  إشعاعي، وايف حال وجود تلوثجيب على املسؤول عن املسح اإلشعاعي اإلبالغ  •
  .التلوث

تخفيȐ قيمة ل تاالحتياطيا افةيف العالج اإلشعاعي باملواد املشعة يعترب املريȐ مصدراً مشعاً، لذا جيب اختاذ ك
وإخراج جسمه  مصدر مشع بأنه ويتذكر  املريȐ يعرفأن املثال، جيب فعلى سبيل  اإلشعاعي الناتج عنه،تعرضال

  : بإتباع ما يلي والعاملنياملعاجلني لذا جيب على املريȐ االمتثال لتعليمات ، مادة مشعةحيتوي
  .لنيو بذلك من املسئو يتم السماح له غرفة العزل ما ملةمغادرعدم  •
  .استخدام الورق الصحي بدال عن البشاكري واملناشف •
  .خالل فترة العزل واألطفاللنساء احلوامل زيارة املريȐ من قبل ا جتنبالعمل على  •
  .أمتار 3-2عدم االقتراب من الزائرين ملسافة تقل عن  •
 وجتنب وصول البول اىل ،عد كل استخدام وتنظيف احلمام ب،االستحمام يوميا واحملافظة على النظافة الشخصية •

 .حميط املرحاض
حلني الوصول اىل املستوي الذي يستطيع  ،أيام قد يستغرق من يومني اىل ƣانية اإلشعاعاƳفاض مستوى  •

 .شعةاملادة على امل ال يزال حيتوي جسمه بان  املريȐريتذكخالل هذه الفترة جيب  و،املريȐ مغادرة املستشفى
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 . يف حال مغادرة املريȐ املستشفى العائلةأفراد وعدم النوم مع األطفال أو من احلوامل جتنب االقتراب •
 . ملدة طويلةاآلخرين اجللوس مع أو العامة لرحالت تستغرق زمن طويل النقلعدم التنقل بوسائل  •
 . بعد كل استخداماألقل على مرتنيتنظيف املرحاض واحلمام  •
 من املالبس اآلخرين أدوات استخدام أو عالقة جنسية إقامة أو طفالاأل أوعدم تبادل القبالت مع الزوجة  •

 .  خالل هذه الفترةاألدوات وما يف حكم هذه األسنانوفرشاة 
 كان العمل على عالقة وإذا ،اآلخرين ضمان عدم االقتراب املباشر من يف حالميكن العودة للعمل مباشرة  •

  .األقل على وعأسب جيب االنتظار ملدة أطفال أوبنساء حوامل 
 ȴصميǩȳقساǕالنووي Ǣوعيادات الط :  

  :منها الطب النووي، وأقسامعند تصميم عيادات هناك العديد من األمور واإلرشادات من املفضل أخذها بعني االعتبار 
 وان تكون مفصولة عن ،)الوضع األنسب ( متر مربع30عن ) اجلاما كامريا( ال تقل مساحة غرفة التصوير أن .1

  . تصوير املريȐإثناء اƪارجي اإلشعاع مناسب حلمايتها من اتدريعه يكون وأن ، غرفة احلقنأواملخترب 
 ،مفصولةحتضري العقاقري املشعة طاوالت ، وان تكون مكان حتضري العقاقري الطبية نظيف ومنظمجيب أن يكون  .2

  . املوجودة واملستخدمةحفظ سجالت العقاقري يتم وان
جيب أن  و، تكون مدرعة أنأو ، مبسافة كافية، مفصولة عن مكان العملضىار للمروجود قاعة انتظجيب  .3

  .رافقنياملفصولة عن مكان انتظار متكون 
 التحذيرية اƪاصة باحلوامل واإلشارات ، التحذيرية املناسبةاإلشارات حتتوي غرفة االنتظار على أنجيب  .4

  .واملرضعات
 مسيطر علية وان يزود إليةوان يكون الدخول  ،قاإلغالتوفري مكان ختزين للمواد املشعة حمكم جيب  .5

  . التحذيرية املناسبة بشكل بارز وواضحباإلشارات
 . املواد املشعةإعطاء خزانة مدرعة يف كل غرفة يتم فيها أو كوةوجود جيب  .6
 .املخترب احلار املادة املشعة بالقرب من إعطاء أو غرفة احلقن تكون أنجيب  .7
 إال إليه وان ال يتم الدخول ، ومدرعاإلغالقخزين الفضالت املشعة حمكم  مكان لتأوجيب وجود مستودع  .8

 .املعنينيمن قبل 
 كانت الغرف إذا على سرير واحد يف منتصف الغرفة حتتوي وان ،غرفة املعاجلة باليود مفصولةجيب أن تكون  .9

غرفة مدرعة تدريعا  وان تكون ال،مزودة حبمام ومرحاض خاص تكون أن كما جيب ،رضىاملاجملاورة مشغولة ب
 .مالئما

 وإزالة  وسهلة التنظيف، المتصاص السوائل وغري قابلة، وجدران غرفة العزل ملساءأرضيةجيب أن تكون   .10
 .التلوث

 وان ، التلوث منهوإزالة تنظيفه املخترب وطاوالت العمل من النوع الذي يسهل وأرضيةجدران جيب أن تكون  .11
 .اهيف املي على مكان تصر املختربحيتوي
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 ، وذلكاملرتفعأو  الطب النووي باملستوى املنخفȐ واملتوسط بأقسامغالبا ما تصنف املختربات امللحقة  .12
 يف هوحسب التصنيف املنصوص عليوطبيعة االستخدام،  شعة اليت يتم حتضريها فيه على مقدار املواد املاعتماداً

 .التشريعات
 وكمية املادة املشعة من ،)radiotoxicities( ملادة املشعةة ا خطورأو حسب درجة السمية بالعادةف املختربات تصن

 قابلة  وعلى سبيل املثال فان حتضري مادة مشعة عادية خيتلف عن حتضري مادة مشعة، وطبيعة العمل،املصادر املفضوضة
مل يتم تصنيف  وبناء على هذه العوا السنوي عند حتضري مثل هذه املواد،األخذيزداد معدل حيث  التبخر، أو للتطاير

   .2يبني كيفية تصنيف املختربات) 6(واجلدول رقم ، اإلشعاعيةمتطلبات الوقاية وتوفري املختربات 
  .[144] تصنيف املختربات احلارة) 6(اجلدول 

Radiotoxicity  
Class I Class II Class III Class IV 

Low Level <0.2 MBq <20 MBq <2 GBq <0.2 TBq 
Medium Level 0.2-20 MBq 20 MBq-2 GBq 2 GBq-0.2 TBq 0.2-20 TBq 
High Level >20 MBq >2 GBq >0.2 TBq >20 TBq 

، يف كل بلدحسب ما هو متبع  ، تصنيف املختربات معتمد على كمية املادة املشعة وطريقة استخدامهاأنمبا 
  . املنخفȐ واملتوسط للمختربات ذات املستوى،سنستعرض مواصفات هذه املختربات بشكل عاملذا 

Ɂاملستو ȐفǺار منƩا ƎتǺامل:  

 يف األصل ولكن  اليت يكون حجم العمل فيها حمدود،هذا الصنف من املختربات يف عيادات الطب النووييوجد 
   : جيب توفري ما يلي يف هذا النوع من املختربات وبالعموم فانه.السلطات املختصة تقررهحسب ما  هو التصنيف

 حتت السيطرة إليه والدخول اإلغالق وان يكون املخترب حمكم ، التحذيرية على مدخل املختربتاإلشاراوجود  .1
  .الكاملة

 وان يكون سطح العمل مفصول وخمصص للعمل ، للقيام بالعمل بدون عوائقكافية تكون مساحة املخترب أن .2
  . فقطاإلشعاعي

 يكون من النوع الذي يفتح أنويفضل  ،ماء سهل الفتح بصنبور حيتوي املخترب على حوض غسيل مزود أن .3
 .حبركة واحدة وبدون استخدام اليد لتدوير الصنبور

 ومن النوع الذي ميكن ، ملساء املخترب العمل وموجوداتوأسطح وجدران املخترب أرضيةجيب أن تكون  .4
 .األƝرة أو بسهولة وغري قابل المتصاص السوائل تنظيفه

 . يكون الدرع من الزجاج املرصصأن ويفضل ،)4الشكل (ئم سطح العمل بدرع واقي مالجيب أن يزود  .5

 .أو خزانة المتصاص األƝرة جيب توفري كوة أƝرةيف حال حتضري املواد املشعة اليت يصدر عنها  .6

                                                 
2 Radiation Safety Manual, The University of Newcastle, Australia 
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 . بعيدا عن سطح العملالتكنيشوم  حلفظ مولدات إضايفوجود مكان يف املخترب مدرع بدرع  .7

 . تكون مدرعة بشكل مناسبأنخدم حلفظ املواد املشعة جيب  خزائن مربدة تستأويف حال وجود خزائن  .8

Ɂار متوسط املستوƩا ƎتǺامل:  

 ومتتاز ، ويكون ƥل العمل فيها مزدحم، الطب النووي يف املستشفياتأقسام هذا النوع من املختربات غالبا ما يكون يف 
  :ة املستوي يف املختربات منخفضباإلضافة اىل ما مت ذكره ،هذه املختربات مبا يلي

 بإشارات وان تزود  مسيطر عليه،إليها والدخول اإلغالق يكون املخترب يف غرفة مستقلة حمكمة أنجيب  .1
  .حتذيرية مناسبة

 لضمان عدم انسكاب السوائل من ، العمل واسعة ومشففة احلواف من مجيع اجلهاتأسطحجيب أن تكون  .2
 .ابل المتصاص السوائل ق وسهل التنظيف وغريأملس يكون سطح العمل أنو ،السطح

 القابلة وجود خزانة حتضري املوادجيب  و، حلماية املناطق اجملاورة، بالشكل املالئماًاملخترب مدرعجيب أن يكون  .3
 . الغازية املوادأو تبخرأو ال للتطاير

جممع ، من خالل عمل التصريف الصحي للمخترب مستقل عن نظام الصرف الصحي العامجيب أن يكون نظام  .4
 .ة تصريفها اىل شبكة التصريف العام قبل، لتجميع السوائل فيه للسوائلمؤقت

 . يف املخترباإلشعاع ملراقبة مستويات ، بشكل دائميف املخترب إشعاعيةوجود جهاز مراقبة جيب  .5

اويات احل تكون من أن ، العمل اليوميالناجتة عنوجود مكان مؤقت للتخلص من النفايات املشعة جيب  .6
 .نقل هذه الفضالت اىل مكان التخزين الرئيسيرصصة حلني امل

  :التȌȲǺ مȸ الفɎȒت املȞȊة يف الطǢ النووي

طريقة يتم التخلص منها بفإما أن  ،يوجد ثالث طرق رئيسية للتخلص من الفضالت املشعة يف الطب النووي
ة قد يستعاض عن هذه الطريقة  ويف حالة االستخدام احملدود للمواد املشع،التركيز والضغط والتخلص منها كنفاية مشعة

 العمر أنصاف 10-8 حوايل وقد ختزن املادة اىل ، نشاطها اإلشعاعي حƓ تفقد هذه الفضالت،بطريقة التخزين الطويل
 اإلذابة فهي عملية األخرى الطريقة وأما ، ومن مث يتم التخلص منها مع النفايات العادية،اإلشعاعيحلني اƳفاض املستوى 

بالعموم يوجد يف التشريعات . أصاللفضالت املنخفضة املستوى  يف معاجلته از وتستخدم هذه الطريقةوختفيف التركي
عمر النصف املعمول هبا يف كل بلد تعليمات وقواعد للتخلص من النفايات املشعة استنادا اىل خطورة املادة وتركيزها و

  . هلا وخصائصها الكيماويةاإلشعاعي
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  .املواد املشعة املستخدمة يف الطب النووي:  عشرملحق خاص بالفصل اƪامس

 جدول املواد املȞȊة املفȒوȑة املستǺدمة يف الطǢ النووي
Radionuclides in medicine - unsealed sources  

 
Nuclide Class   

1-4 
Half-life Decay  

mode 
Principal betas, .max,βE  
 MeV (%) 

Principal photons, 

., rayxE −γ  MeV (%) 
3H 4 12.26 y β− 0.0186 (100)   
11C 4 20.38 m β+ 0.98 (100) 0.511 (200) 
13N 4 9.97 m β+ 1.19 (100) 0.511 (200) 
14C 3 5760 y β− 0.156 (100)   
15O 4 2.04 m β+ 1.7 (100) 0.511 (200) 
18F 3 109.7 m EC; β+ 0.633 (94) 0.511 (194) 
22Na 2 2.6 y EC; β+ 0.546 (91) 0.511 (181), 1.27 (100) 
24Na 3 15 h β− 1.39 (100) 1.37 (100), 2.76 (100) 
32P 3 14.3 d β− 1.709 (100)   
33P 3 25.3 d β− 0.249 (100)   
35S 3 87.4 d β− 0.167 (100)   
42K 3 12.4 h β− 2.0 (18), 3.52 (82) 1.52 (18) 
45Ca 2 163 d β− 0.257 (100)   
51Cr 3 27.7 d EC   0.320 (10) 
57Co 3 271 d EC   0.122 (86), 136 (11) 
58Co 3 71.3 d EC; β+ 0.474 (15) 0.81 (100), 0.511 (31) 
59Fe 3 44.5 d β− 0.273 (46), 0.466 (53) 1.10 (56), 1.29 (44) 
64Cu 3 12.8 h EC; β+; 

β− 
0.57 (40) , 0.66 (19) 0.511 (38) 

67Cu 3 61.7 h β− 0.39 (56), 0.48 (23), 0.58 
(20) 

0.09 (17), 0.18 (47) 

67Ga 3 78.3 h EC   0.09 (41), 0.185 (24), 0.300 
(17) 

68Ga 4 68.3 m EC ; β+ 1.9 (88) 0.511 (178), 1.08 (3) 
75Se   119.8 d EC   0.121 (17), 0.136 (59), 0.265 

(59)  
0.280 (25), 0.401 (12), ~ 
0.01 (56) 

89Sr  2 50.5 d β− 1.463 (100)   
90Y 3 64 h β− 2.274 (100)   
99mTc 4 6.01 h IT   0.141 (89) 
111In 3 2.83 d EC   0.171 (91), 0.245 (94), ~ 

0.02(84) 
123I 3 13.2 h EC   0.159 (84), 0.53 (2), ~ 0.03 

(87) 
125I 2 60.1 d EC   0.035 (7), ~ 0.03 (140) 
131I  2 8.04 d β− 0.606 (90) 0.364 (82), 0.637 (7) 
133Xe 4 5.33 d β− 0.34 (99) 0.08 (36) 
153Sm 3 46.7 h β− 0.64 (35), 0.707 (44), 

0.81 (21) 
0.103 (28) 

165Dy 3 2.35 h β− 1.22 (16), 1.31 (80) 0.095 (3) 
198Au 3 2.70 d β− 0.961 (99) 0.412 (96) 
201Tl 3 73.1 h EC   0.167 (10), ~ 0.075 (95) 
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Radionuclides in medicine - sealed sources and generators  
 جدول املواد املȞȊة املȲȢقة املستǺدمة يف الطǢ النووي

Nuclide Class  
1-4 

Half life Decay 
mode 

Principal alphas/betas, 

.max,,αβE   MeV (%) 
Principal photons,  
 ., rayxE −γ MeV (%) 

       
68Ge 3 287 d EC  [and 68Ga daughter] 
68Ga 4 68.3 m EC ; 

β+ 
1.9 (88) 0.511 (178), 1.08 (3) 

57Co 3 271 d EC  0.122 (86), 136 (11) 
60Co 2 5.26 y β− 0.313 (100) 1.17 (100), 1.33 (100) 
90Sr 2 28.1 y β− 0.546 (100) [and 90Y daughter] 
90Y 3 64 h β− 2.274 (100)  
99Mo 3 66 h β− 0.454 (18), 1.232 (80) 0.74 (14), 0.181 (7)  

[and daughter 99mTc] 
99mTc 4 6.01 h IT  0.141 (89) 
113Sn 3 115 d EC  [and daughter 113mIn] 
113mIn 4 1.658 h IT  0.39 (65), ~ 0.024 (24) 
132Te 3 76.3 h β− 0.215 (100) 0.228 (88) [and daughter 

132I] 
132I 3 2.30 h β− multiple, av 0.484(100) 0.67 (99), 0.77 (76) and 

others 
137Cs 2 30 y β− 0.51 (94), 1.173 (6) [and 137mBa daughter] 
137mBa 2 2.55 m IT  0.66 (90), ~ 0.033 (7) 
153Gd 3 242 d EC  0.97 (30), 0.10 (20), 

?0.04(120) 
192Ir 2 74 d EC; 

β− 
0.54 (42), 0.67 (47) 0.30 (26), 0.31 (29), 0.32 

(83),  
0.47 (47), ~ 0.064 (10) 

222Rn 3 3.824 d α α 5.49 (100)   
[and daughters, incl. 
Class 1 a emitters] 

 

226Ra 1 1600 y α α 4.60 (6), 4.78 (94)   
[and daughters] 

0.186 (3)  
[0.8 mean Eeff 

incl.daughters, 0.3mm Pt-
Ir encapsulation] 

241Am 1 433 y α α 5.46 (100) 0.06 (36), ~ 0.017 (38) 
Radiotoxicity Class from Schedule 1 of the NSW Radiation Control Regulation (1993).  

Nuclear data extracted from NCRP Report No 58, A Handbook of Radioactivity 
Measurements Procedures (1985). 
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 الفصل السابع عشر
  اإلشعاعي يف العالج اإلشعاعيةالوقاية 

  :املقدمة
 العناصر املشعة و الكونية األشعةمثل  الطبيعية اإلشعاعمصادر   منلإلشعاعمعظم الكائنات احلية تتعرض 

 . مفيداًأو راً ضااألثرسواء كان هذا ، تأثريها مبدى معرفتهصور دون ععرب التعرض اإلنسان هلذه املصادر و. الطبيعية
 ومعظم ة، والبحثية والصناعية الطبي يف اجملاالتدام من املصادر املشعة لغايات االستخ العديدأنتاج مت  فقداليومأما 

 ومن هنا ، والبيئةاإلنسان ضارة على أثار يرافقها  ، يف االستخدامات املذكورةإليها لحةامل هذه املصادر رغم احلاجة
 األمان والتعامل أثارها السلبية للوقاية من جديدة للتعامل مع املصادر اإلشعاعية، وأساليب كانت احلاجة لتطوير طرق

  .هامع
 تموي.  يف العالجاإلشعاعاستخدام ، وذلك بلإلشعاع مصادر التعرض أهم من اإلشعاعي تقنية العالج تعترب

 الذرات املكونة للورم السرطاين أينت ưا يؤدي اىل ، يف منطقة املرضاإلشعاع امتصاص طاقة ذلك من خالل عملية
 اإلشعاعمن  لطاقة عالية حتتاج وهذه العملية . غري املباشرأو  للخاليا من خالل القتل املباشر، إماوبالتايل القضاء عليها

Ɠاليا يتم القضاء على احƪكن من اư الورم واحلد من أو للقضاء الكامل على املرض  املصابة،كرب عدد ȇانكما 
عبارة عن جسيمات مشحونة مثل جسيمات بيتا و  يف العالج استخدامهالذي يتم  املؤين اإلشعاع كونوي. هرانتشا
  . السينيةواألشعة جاما أشعةك ، الكهرومغناطيسياإلشعاع و غري مشحونة مثل النيترونات أو ،الفا

فإما .ة العالج والغاية منهاعلى طريق وأخريا أوالتعتمد  تهوطاق اإلشعاعنوع   اختيار،اإلشعاعي يف العالج 
اجلرعة اإلشعاعية وكذلك تعتمد  . خارجيةإشعاعية حزمةاستخدام ب أو للعالج من داخل اجلسم اإلشعاعم يستخد أن

عندما و. ومركزه  اإلشعاعية مرتفعه تكون اجلرعة، فإذا لغايات القضاء الكامل على املرض،على الغاية من العالج
ال  كون الغاية ، بالضرورة استخدام جرعات عالية ال يكون فانه،ختفيف أعراض املرضتكون الغاية من العالج هو 

  . الناجتة عن املرضاآلالم أو لغايات ختفيف ،ه أو انتشار احلد من أعراضه وإƴا،القضاء الكامل على املرضتصبح 

  
 اجلرعة إيصاليقة طر،وذلك لتحديد  اإلشعاعي  املهمة يف العالجاألمورمن عملية حتديد موقع الورم 

 ،األشعة اليت تقع يف طريق  تلكأو ، السليمة احمليطة بالورماألنسجةضرر يف  أحداث ملنطقة الورم دون اإلشعاعية
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التشخيص اإلشعاعي التقليدي أو احملوسب أو تقنية الرنني متعددة مثل  تقنيات تشخيصية استخداموهذا يتطلب 
 ةاملرجو وبالتايل احلصول على الفائدة بدقه،منطقة العالج لك لغايات حتديد ، وذاملغناطيسي أو األمواج فوق الصوتية

   .اإلشعاعيمن العالج 
 ȧةطرȂȾجǕة وƨاȞاعية املȞȉاإل:  

 على منطقة الورم من خارج اجلسم وتدعى اإلشعاعية بالعادة عن طريق توجيه احلزمة اإلشعاعيالعالج يتم   
)(  اƪارجيةاإلشعاعية باحلزمة اإلشعاعيهذه الطريقة بالعالج  pyRadiotheraBeamExternal  أو ،−−

 أو العالج  عن قرباإلشعاعي مصدر مشع اىل منطقة الورم وتدعى يف هذه احلالة العالج إدخالبواسطة 
)(القصري apyBrachyther يف العالج اإلشعاعيعلى نطاق واسع  جاما أشعة أو السينية األشعةاستخدام ، ويتم ،
  .النيتروناتأو الربوتونات على نطاق حمدود يتم استخدام  كذلك و،االلكتروناتجسيمات بيتا و باستخدام أو

 ǯɎȞالɄاعȞȉمة اإلȂƩاعية باȞȉارجيةاإلƪا :  
Ƒالط Ʉطƪا țاملسار:  

ال بد من التعرض لذا . األكثر شيوعا الطبية السينية من املسارعات األشعةاستخدام يعترب العالج اإلشعاعي ب  
 سينية أشعةيف العادة ينتج املسارع الطƑ .  املهمةبعȐ أجزائهالتعرف على  املسارع اƪطي الطƑ ويفية عملاىل ك

 يف جسم سنتمتراتبضعة مليمترات اىل بضعة  يتراوح ما بني عمق اىل تصل إلكترون مليون 25 – 4بطاقة تبلغ  
Ȑسطحية يف جسم أعماقتودع كامل طاقتها على فة بطاقات خمتل االلكترونات إنتاج إمكانية اىل باإلضافة .املري 
Ȑاملري .  

 بواسطة  اليت تنتجيتم نتيجة لعملية تسريع االلكتروناتإنتاج األشعة السينية يف املسارع اƪطي 
on) or Klystr(Magnetron أشعة، ويتم تسريع االلكترونات يف منطقة موجهة املوجة امليكروويفه بواسطة 

على اجلهد تعتمد   املتسارعهطاقة االلكتروناتو ،))1(أنظر الشكل (بري جداً ها تسارع ك اليت تكسبفامليكرووي
 باستخدامهذه االلكترونات  مث يتم توجيه .والتيار املستخدم وعلى شكل وتصميم املوجهة

) ( MagnetBending ،باجتاه اهلدف (Target) شتتةاملصفيحة الباجتاه  مباشرة أو ، السينيةاألشعة إلنتاج 
g Foil)(Scatterin ،الفوتونات املنتجة من اهلدف  يتم مترير السينيةاألشعة إنتاج يف حالةو.  االلكتروناتإلنتاج 

 اإلشعاعيةوذلك لتحسني وتنظيم طاقة الفوتونات يف احلزمة ، g Filter)(Flattenin خالل املرشح املفلطح
 أو  بواسطة حمدداتاإلشعاعي ومن مث يتم حتديد احلقل ،اإلشعاعي احلقل  كامل مساحة يف ومنتظمةبطاقات متساوية

cmcm( مبساحة قصوى تبلغ Collimato)(rs األشعة حقل مسددات 4040  .)2( كما هو موضح بالشكل )×
 لقياس اجلرعة 2يونية عدد يوجد يف املسارع ضوء لتحديد حقل األشعة باإلضافة اىل وجود كاشف غرفة أ

اإلشعاعية، باإلضافة اىل وجود بعȐ األجزاء اإلضافية قد تستخدم لتحسني وتنظيم احلزمة اإلشعاعية مثل احملددات 
  .متعددة الوريقات أو املرشحات أإلسفينيه

  :وحدة الǯɎȞ اإلȞȉاعɄ بالكوبالت
، يف لندن ملعاجلة األورام 1951 العام استخدم عنصر الكوبالت املشع يف العالج اإلشعاعي ألول مرة يف

، باختالف ))3(الشكل ( من حيث الشكل اƪارجي ووحدة املعاجلة تشبه حلد ما وحدة املسارع اƪطي. السرطانية
 سم وارتفاع 2بأهنا حتتوي على مصدر الكوبالت املشع، الذي يكون بالعادة على شكل اسطوانة بقطر يبلغ حوايل 

طاقة اإلشعاع املنبعث من الكوبالت تبلغ حوايل  . وحدة املعاجلة ويوجه باجتاه طاولة العالج سم يثبت يف 5حوايل 
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 ميلون إلكترون فولت يف املعدل تعترب كطاقة وحيده، Ɲالف املسارعات اليت ميكن أن تصل طاقة الفوتون فيها 1.2
 سم يف جسم 0.5اعية تقع على عمق  مليون إلكترون فولت، لذا فان مقدار اجلرعة القصوى للحزمة اإلشع25اىل 

وهذا العمق اقل من العمق املتاح يف حالة املسارعات الطبية، لذا يفضل . سم10على عمق % 55املريȐ، وبنسبة 
  . استخدامه يف حالة األورام السطحية، أو متوسطة العمق

  
  .لية الداخوأجزائه اإلشعاعياملسارع اƪطي الطƑ املستخدم يف العالج ): 1(الشكل 

  
  . لكل ƴط تشغيلي  املختلفةوأجزائهمقطع توضيحي لراس املسارع اƪطي الطƑ ):2(الشكل 

 ȴسŎا ɄاعȞȉاإل ǯɎȞالherapy)tic Radiot(Stereotac:  
يف حال  بواسطة مصدر الكوبالت املشع، ويتم العالج اإلشعاعي اجملسم أو املركز بواسطة املسارع الطƑ أو

Ƒيف ها ومن زوايا خمتلفة لغاية تركيز، إيصال اجلرعة العالجية من عدة نقاط حول الورمتم ياستخدام املسارع الط 
 حبيث يتم توجيه ،ومن مث دوران راس املسارع حول اهلدف) الطاولة(دوران املريȐ ب ، ويتم ذلكمنطقة الورم

د التثبيت املناسب للمريȐ  بع بدقة عالية،شعاع الفعال من عدة زوايا قد تصل اىل أكثر من مئة زاوية لكل منحىنال
  .)4الشكل (
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حيث يتم تركيز ، جلامياالعالج بواسطة عنصر الكوبالت املشع من خالل وحدة املعاجلة باملشرط يتم 
وتوجيهه  ويتم حتديد ،)منطقة الورم( مصدر مشع من الكوبالت على بؤرة العالج 201اجلرعة اإلشعاعي املنبعثة من 

 من خالهلا،  خوذة مدرعة حتتوي على فتحات متعددة يتم مرور اإلشعاعبواسطة ،الورمشعاع الفعال اىل منطقة ال
Ȑهذه الطريقة تستخدم فقط ملعاجلة األورام يف منطقة الرأس فقطو ،)5الشكل  (تثبت على راس املري.   

  
  . بالكوبالت املعاجلة وحدة): 3(الشكل 

  
  . الطƑم بواسطة املسارعاإلشعاعي اجملسالعالج : )4(الشكل
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  . اƪوذة وجهاز تثبيت املريȐاألعلى وتظهر يف جلاميااملشرط : )5(الشكل 

 ǯɎȞالɄاعȞȉاإل ǡقر ȸع rapy)(Brachythe:  
  بوضعه على مسافة قريبة منه،أو ،غرس املصدر املشع داخل منطقة الورمب عن قرب اإلشعاعيالعالج يتم 

 أو ، على شكل ابرهأو ،اإلغالق صغري احلجم حمكم إشعاعي مصدر استخدامب عن قرب اإلشعاعيالج يتم العو
)(  حبيبات تغرس داخل الورم مباشرةأو ،سلك implantalInterstiti  توضع بالقرب من منطقة الورم على أو  −

)(  اقلأو سنتمتراتبعد بضعة  TherapyaryIntracavit عام المنذ تستخدم طريقة املعاجلة عن قرب . −
 اليوم فتتم باستخدام العديد من أما، 226Ra)( باستخدام مصدر الراديوم املشع ،كانت تتمبداية ويف ال ،1940

),,,,((املصادر املشعة املنتجة صناعيا مثل  90192137125103 SrIrCsIPd. يف يتم اللجوء هلذه الطريقة يف العالج
  استكماالًأو ،ةي خارجإشعاعيةئمة استخدام حزمة  عدم مالأو ، تعذر اجلراحة الستئصال الورممنهاحاالت متعددة 

  .  خارجيةإشعاعيةزمة حب اإلشعاعيللعالج 
 وصفتم ي ، لذاعلى نطاق واسع يف املعاجلة عن قربو ،مصدر الراديوم املشع منذ البدايةمت استخدام 

  الراديومل ما يعرف مبكافǜ املستخدمة يف العالج اإلشعاعي هبذه الطريقة، من خال املصادر املشعةأو  املشعاملصدر
 eq)) Ra-(mg equivalent radium-(milligram، ويتم تداول هذا املصطلح يف العديد من مراكز العالج 

ملصدر املستخدم يف العالج عند  الناجتة عن ااإلشعاعية لغاية اليوم من خالل املقارنة بني مقدار اجلرعة اإلشعاعي
 هناك تباين يف أنومبا . واحد ملغم من الراديوم عند نفس املسافة الناجتة عن اإلشعاعيةمسافة معينة مع مقدار اجلرعة 

 وضع اجمللس الوطين ، غالف املصدريتم يف التوهني اً معيناً من ومقدار، املنبعث من كل مصدر مشعاإلشعاعطاقة 
 بقسمة ،م وزن الراديو مبكافǜاإلشعاعي بضرورة قياس مقدار التعرض  توصيته،)NCRP( والقياس اإلشعاعيةللوقاية 

 الناتج عن اإلشعاعي على مقدار التعرض ،ملصدر املشع على بعد متر واحد الناتج عن ااإلشعاعيمقدار التعرض 
هذه الطريقة وغالبا ما تستخدم  ، أيضاعلى بعد متر واحد املوضع يف غالف معروف السمك، ومصدر الراديوم 
  .)العالج القصري(عن قرب  ياإلشعاع اليت تستخدم يف العالج املشعةملعايرة املصادر 

، أو HDR)(العالج اإلشعاعي عن قرب يتم باستخدام مصدر إشعاعي ذو معدل جرعة إشعاعية عالية 
حيث يتم استخدم مصدر االريديوم املشع بنشاط إشعاعي يتراوح ما بني . LDR)(معدل جرعة إشعاعية منخفضة 
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واملصدر يعطي جرعة إشعاعية تتراوح ما بني )). 6(الشكل  (HDR)(ج مبعدل اجلرعة العايل  كوري للعال5-10
وهذه الطريقة تستعمل .  دقيقة15- 5 سم يف فترة زمنية قصرية تتراوح ما بني 1ساعة على بعد / جرى469- 235

 مثل األنف أو الشرج أو القناة ،اجلسمعية  يف  من خالل املداخل الطبييف عالج األورام اليت ميكن الوصول إليها
 إقامةمن حماسن هذه الطريقة عدم ضرورة ، ودة أسبوع أو أسبوعنيومل املعاجلة لعدة مرات  عمليةيتم تكرارو ،املهبلية

استخدام بتم ي، فانه LDR)( منخفȐ اجلرعة اشعاعي مصدرمأما العالج اإلشعاعي باستخدا. املريȐ يف املستشفى
IrCsIPd ( مثلاحد املصادر املشعة 192137125103  ، ملي كوري200-50تراوح ما بني ي إشعاعي بنشاط ) ,,,

يسبق املعاجلة عمل جراحي لتثبيت حامل املصدر ما عادة  و ويف.لفترة زمنية تتراوح ما بني يومني اىل Ʀسة أيامو
)(Applicator وقبل .  لتيسري دخول املصدر اىل منطقة الورم،ادة الستانلس ستيلمصنوع من م، والذي يكون

استخدام مصدر ومهي للتأكد من موقع املصدر احلقيقي املفترض زراعته بواسطة التصوير اإلشعاعي عملية املعاجلة يتم 
بني يف الشكل كما هو مداخل منطقة العالج ويف حميطها، مث يتم حساب مقدار اجلرعة اإلشعاعية وتوزيعها . العادي

  . ويبقى املريȐ داخل املستشفى طول فترة العالج،، مث يتم حتميل املصدر املشع داخل منطقة الورم) 7(

  . وحامل املصدر،جهاز املعاجلة عن قرب الذي حيوي املصدر املشع): 6(الشكل 
  :اإلȞȉاعɄ املساندة يف الǯɎȞ األجȂȾة

 املساندة لعملية األجهزةم العديد من استخد، يتم ااإلشعاعي العالج أجهزة من باإلضافة اىل ما مت ذكره
 مثل احملاكي العالجيها، منطقة العالج قبل املباشرة فيوحتديد يات تشخيص ا لغ،اإلشعاعيالعالج 

)( SimulatorspyRadiothera  سينية مياثل املسارع الطƑ أشعة عبارة عن جهاز تصوير اوجهاز احملاكاة هذ ،−
لتحديد  ،مل تصوير تنظريي ملنطقة العالج ويتم ع، وطاولة العالجاإلشعاعياجلة وحجم احلقل من حيث مركز املع

حتديد النقاط املرجعية ملنطقة العالج قبل الذهاب اىل املعاجلة  من موقع ومكان الورم، من خالل لتأكدوا
 لغايات اختبار أنظمة قياس كما يتم استخدام بعȐ املصادر املشعة أيضا يف أقسام العالج اإلشعاعي،.اإلشعاعية

YSr(اجلرعات يف العالج اإلشعاعي مثل  9090 / .( 
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  ).ميني( وتوزيعها اإلشعاعية ومقدار اجلرعات ،)يسار( ملوقع املصدر املفترض اإلشعاعيةالصورة ): 7(الشكل 

ǛادǤاعية الوقاية مȞȉاإل ǯɎȞيف ال ɄاعȞȉاإل:  
 اإلشعاعي على طريقة وخطط العالج وأخرياً أوالً اإلشعاعي العالج أقسام يف عيةاإلشعابنية الوقاية تعتمد 

 املناسبة لطبيعة اإلشعاعية املناسبة وبرامج الوقاية تااالحتياط يتطلب وجود األمر وهذا ،والتقنية املستخدمة يف العالج
  .حتديد الواجبات واملسؤوليات والصالحيات للعاملني واإلشعاعيالعمل 

 تتعرض أن حيتمل أوتتعرض عملية حتديد الصالحيات واملسؤوليات عملية تعريف للمجاميع اليت ن يسبق  أجيب
   : حسب ما يلي والواجب ƥايتهالإلشعاع
 . والفنني وطاقم التمريȐاألجهزة ومشغلي واألطباء الفيزيائيني:  تشملو األشعة أقسامالعاملني يف فئة  .1
 ƥاية فانه من الضرورة ، لذا للعامة لزيارة املرضىأبوهبا واألقسامستشفيات بالعادة تفتح امل: الزوار والعامة .2

  .اإلشعاعيهؤالء من التعرض 
3.  Ȑاية لإلشعاعرغم تعرضهم : املريƥالسليمة من األعضاء جبرعات كبرية لغايات العالج فان وقايتهم و 

 . تكون واجبة وضرورية من قبل املعاجلنيلإلشعاع السلبية اآلثار
 وتقتضي ،اإلشعاعي هؤالء هم عاملني يف اجملال نإاعتبار  على اإلشعاعي العالج أقساماية العاملني يف ƥتتم 

حسب توصيات اللجنة احلدود املسموح هبا، جاوز تت ال ي جيب أناإلشعاعطبيعة عملهم التعرض ملستويات معينة من 
  :) 1(، كما هو مبني يف اجلدول لة الدولية للطاقة الذريةوالوكا،  ICRP اإلشعاعالدولية للوقاية من 

  .اإلشعاعي للعاملني يف اجملال اإلشعاعياحلدود املسموح هبا للتعرض ): 1(اجلدول 
   حدود اجلرعة

 اجلرعة مكافǜ  ملي سيفرت لكل سنة 20 مبعدل ةمتتالي ملي سيفرت لكل Ʀس سنوات 100
ǜاجلرعة السنوي مكاف  

  عدسة العني رت ملي سيف150
 اجللد   ملي سيفرت500
 اإلطراف  ملي سيفرت500

 



 280

 ه جيب اختاذ  يف حال كانت العاملة يف حالة ƥل فان       وطبق عليهن   ناحلدود املذكورة ت  للعامالت ،    بالنسبة   أما
فتـرة   وذلك خالل    ،) ملي سيفرت يف العام    1 ( لتعرض العامة  املسموح هبا تطبق عليها احلدود    و إضافية، احتياطات
  .احلمل

 اإلجـراءات  فانه من الواجب اختـاذ  اإلشعاعي للعاملني يف اجملال   اإلشعاعيولغاية السيطرة على مقدار التعرض      
  : كما يلياإلشعاعي العالج أقسامالتالية يف 

)(  ملناطق خاضعة للسيطرة الكاملـة     اإلشعاعيتصنيف مناطق العمل     .1 AreasControlled ومنـاطق   −
)( لكامل الإلشرافخاضعة  AreasSupervised −. 

 : تشملأن وهذه الربامج جيب اإلشعاعية الوقاية برامج إنشاء .2
 ضمن احلدود املسموح هبا لكل من املناطق اƪاضعة للسيطرة          اإلشعاعيةالطرق املناسبة للسيطرة على اجلرعة       •

 . ومناطق تواجد العامةلإلشرافواملناطق اƪاضعة 
 تكـون هـذه     أن وجيب   ، العاملني  قبل  من ألتباعهالية على مستوى املؤسسة     وضع القواعد والتعليمات احمل    •

 . تطبيقهاميكنو من قبل العاملني مكتوبة بلغة واضحة وسهلة ومفهومةالقواعد والتعليمات 
 والعـاملني   اإلشعاعيةضابط الوقاية   مثل  كل شخص باملؤسسة    عاتق  حتديد وتعريف املسؤوليات امللقاة على       •

 .واإلدارة
 حسب تصـنيف منـاطق العمـل        ، واملكاين ملكان العمل   ،ري وسائل وبرامج الرصد الشخصي للعاملني     توف •

 . القياس املناسبةبأجهزةوتزويدها 
 بالشـكل   وإدامتها ضمن دورية معينة     اإلشعاعية وتدريب العاملني يف جمال الوقاية       تأهيل برامج   وإعدادتوفري   •

 .املالئم مدعومة بنظام توثيق ومتابعة مناسب
 املعنية هبذا املوضوع على مسـتوي       راتااإلد أو األشخاص وحتديد   اإلشعاعية ئ الطوار   خطة حلاالت  أعداد •

 ، وحتديد إشعاعي يف حالة حدوث حادث       استدعائهم أو الذين جيب االتصال هبم      األشخاص مع بيان    ،املؤسسة
، يف  نييناملعح وبارز ويف متناول     تعليمات مكتوبة بشكل واض   وان تشمل    ، الفورية اليت جيب اختاذها    اإلجراءات

 .املكان والزمان املناسب
 مبـا  هنا ال يعىن عدم التطوير والتحديث        األدىن واحلد    من اإلجراءات،  األدىن احلد   ميثل  أعاله مجيع ما ذكر  

 تشمل برامج مراقبة    أن فيجب ، بالنسبة لربامج الرصد الشخصي واملكاين     أما. يضمن ختفيȐ اجلرعات قدر االمكان    
 واملراقبة  وبناء علية فان برنامج الرصد     .معا من التعرض اƪارجي والداخلي       الناجتة اإلشعاعيةقدار اجلرعات   متقييم  و

 برنامج املراقبة الـدوري املصـاحب لعمليـات          هذا املستوى،  يشملو األولاملستوى  ينقسم لعدة مستويات، تبدأ ب    
املراقبة املرتبطة ببعȐ النشاطات احملـددة      وعمليات الرصد    و ، وبرنامج الرصد الشخصي الدوري    ،التشغيل االعتيادية 

 منها، التعرض   مقدار وبيان    مباشرة،  فيها ، الختاذ القرار   عملية التشغيل  أثناء على النتائج    ةمباشرتقتضي احلصول   واليت  
 عمليات  املستوى هذايشملو.  برمتها العمليةإيقاف حƓ أو ، العملطاقم تبديل  العمل علىأو االستمرار هبا،لغايات 

  حالة خاصة متعلقـة بالعـاملني أو       أو ، ومالئمة ưارسة معينة   أمانالقياس والرصد اƪاص لغايات التحقق من مدى        
  . توفري املعلومات حول ưارسة معينة وأمبكان العمل 

جـراء  إو اإلشـعاعي  العمـل    أماكن يشمل مراقبة    ، بالنسبة للمستوى الثاين من برنامج الرصد املراقبة       أما 
اليت تـتم بالعـادة       الشخصي غري الدوري   اإلشعاعيعملية الرصد   إجراء   وكذلك   ،القياسات املناسبة يف حميط العمل    
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معاجلة إجراء    للتمكن من  ، حلدود اجلرعة املتعلقة مبكان وزمن التعرض      اإلنذارم  ا القياس املزودة بنظ   استخدام أجهزة ب
   .إلشعاعيةا نظم الوقاية ها فياليت ختفقلحاالت لفورية 

ري على طبيعـة    يتغإجراء   وكذلك يف حال     ،كل دوري ومنتظم  هذه املستويات جيب مراجعتها وتقيمها بش     
ـ  أو ، جديـدة  إشعاعية أجهزة إضافة أو ،يف حالة زيادة حجم العمل    أو   ، مكان العمل  أو ،املمارسة ري يف البنيـة    ي تغ

ملناسبة واملالئمة مبا    ا اإلشعاعيةتوفري سبل الوقاية    و ،شعاعياإل مناطق العمل    تصنيف تغري يف    أو ،الفيزيائية ملكان العمل  
  .يتناسب مع التغريات الطارئه

  :وقاية الȞامƙȲ والȞامة
 اإلجـراءات  مـن الواجـب اختـاذ        فانه   اإلشعاعيلغايات ƥاية ووقاية العاملني والعامة من خطر التعرض         

  :[74]  التاليةتاواالحتياط
 الوضع وإشارة اإلشعاعي ومناطق العمل اإلشعاعي التعرض إشارات ، وتشمل،ناسبة التحذيرية امل اإلشاراتوضع   .1

 .اإلغالق أو ما كان بوضعية التشغيل إذا اإلشعاع مصدر أو للجهاز تبني حالة اجلهاز يالتشغيل
 . اجلرعة للمريȐأعطاء أثناء لɊشخاص ǜ ملنع الدخول املفاج،اإلغالق بأقفال واملداخل األبوابتزويد  .2
راقبة مل و، الشخص داخل غرفة املعاجلة واƪارجأو بني لتوفري االتصال مع املريȐ ،د وسائل االتصال واملراقبة   وجو .3

 Ȑثناء العالجأحركة املري.. 
 . باستمرارصالحيتها من والتأكد هلا،عمل الصيانة الدورية مع  ،الطارئه للحاالت اإلغالقوجود مفاتيح  .4
 .ني من غرفة املعاجلةي غري املعنإلخالء أو ، عند بدء التشغيلتحذيرل ل، مسموعةإنذار أنظمةوجود  .5
 مبا يتناسب مع مسـتويات  ،غرف املعاجلة لأو ، سواء للعاملني، املالئمةاإلشعاعيةوتوفري وسائل احلماية والدروع   .6

 .  اإلشعاعية املعدات أوالتعرض وطبيعة املصدر املشع 
 .بداية والنهاية للمعاجلة ال إشارةتزويد لوحة التحكم مبؤقت زمين يعطي .7
 %).2الدقة بالعادة تبلغ (  من صالحيتها ودقتها بشكل مستمر والتأكد ،األشعةقول حلوجود حمددات  .8
 مثل حماولة ، املعاجلةأثناء مألوف غري أمر املصدر يف حالة حدوث أو اجلهاز بإغالق حتكم مناسبة للقيام Ǔليةوضع  .9

 أثنـاء  حماولة تغري وضعية التشغيل      أو ،مع اجلهاز  غري الصحيح     التعامل أو ،ة اىل غرفة املعاجل   غري املربمج الدخول  
 . املصدرأوعمل اجلهاز 

 كان الباب غري    إذا، مثالً،    من التجهيز الكامل لعملية املعاجلة     التأكددون  من  تشغيل اجلهاز   متنع   حتكم    Ǔلية  وضع .10
 . الطاولة غري مثبتةأومغلق 

 املخولني بذلك ويتم    األشخاصمن قبل   و ،هاز فقط من خالل لوحة التحكم      يكون التحكم بتشغيل اجل    أن جيب   .11
 . املخولني فقط للتشغيلألشخاصحبوزة ا كلمات سرية للتشغيلذلك بوجود 

 من صالحية دخول وخروج املصدر املشع بالشكل املالئم يف حالة استخدام املصـادر املشـعة يف                 التأكدجيب   .12
 .العالج

ري على مصدر   ي تغ أي حدوث    عند أو ، وفحوصات التسرب عند تغري املصدر املشع      ،اإلشعاعياملسح  إجراء  جيب   .13
 .األشعة

، جيب اختـاذ    معدل احلدود املسموح هبا    يف حال جتاوزها  و ، يف كافة املناطق   اإلشعاعيةجيب قياس معدل اجلرعة      .14
 . لتجنب زيادة مقدار التعرض عن احلدود املسموح هبا لكافة الفئات،ة الالزماتاإلجراء
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 من قبل فيزيائي مؤهل ومدرب وذو خـربة         اإلشعاعي ومعدات القياس    أجهزةعملية املعايرة لكافة    إجراء  جيب   .15
 سواء لغايات قيـاس اجلرعـة   ، القياس ضمن املواصفات املقبولةأجهزة أداء يكون أن و جيب ،مناسبة هبذا اجملال 

 .اإلشعاعية الوقاية ها، أو القياس لغاياتتقييمو اإلشعاعية
 يف احلـاالت    )ه املصدر املشع اىل مكان    أعادةنظام  ( للمصدر املشع    األمان وبشكل دوري من نظام      التأكدجيب   .16

 . التشغيلأثناءلل أو يف حال حدوث خ الطارئه
 ،إشـعاعي  فيها مصدر    يستخدمألجهزة املعاجلة اليت    جيب إجراء فحوصات التسرب اإلشعاعي بشكل دوري،         .17

 ميكروجرى لكل ساعة على بعد متر واحـد مـن     20 ال يتجاوز    إلشعاعيةامعدل اجلرعة   أن  من  التأكد  وجيب  
بوضـعية  وجود املصدر   وذلك إثناء   سم من املصدر    5 ميكروجري لكل ساعة على بعد       200 و    املصدر، سطح
 . )وضعية عدم التشغيل (تالتبيي

يزيد معدل اجلرعـة   ال أنجيب و ، أيضا التشغيلبوضعية األجهزة هلذه  اإلشعاعي فحوصات التسرب إجراء  جيب   .18
من معدل اجلرعة للشعاع الفعـال      % 0.1  ما قيمته  أو متر   1 ملي جري لكل ساعة على بعد        10املتسربة عن   

 .األعلىالقيمة على أن تؤخذ 
 مربـع  سـنتمتر  100عن مساحة الكاشف  إشعاعي، ال تقل فيه      جيب عمل هذه القياسات باستخدام كاشف        .19

سنتمتر مربع  10 باستخدام كاشف ذو مساحة فعالة ال تقل عن          أو ،صدر متر من امل   1ويتم القياس على مسافة     
 . سم من املصدر5ويف هذه احلالة  يتم القياس على بعد 

 ǯɎȞل الɎǹ Ȑوقاية املريɄاعȞȉاإل:  
 أمر تعترب اإلشعاعي خالل العالج  وقايتهأنبالرغم من تعرض املريȐ جلرعة إشعاعية عالية ملنطقة العالج، إال         

 مـن   فانـه   ولتحقيق هذه الغاية    . لإلشعاعماية بقية جسم املريȐ من التعرض غري املربر         حل وذلك ،األمهيةة  يف غاي 
. ت تداركها والتخفيـف منـها     ا لغاي ، للمريȐ اإلشعاعي يف زيادة اجلرعة     إجياباالضروري معرفة العوامل اليت تؤثر      

  .اإلشعاعية املعاجلة تلقيه أثناء حول املريȐ إلشعاعيا من الضروري معرفة مكونات احلقل فانه وملعرفة هذه العوامل 
  : خارجية من إشعاعية يف حالة العالج حبزمة  حول املريȐاإلشعاعييتكون احلقل 

تشـتت  ويف جسم املريȐ    ) اهلدف(داخل جسم املريȐ نتيجة تشعيع منطقة الورم        من   املتشتت   اإلشعاع .1
 .ها مناإلشعاع

 املتشتت واملرتـد    لإلشعاع باإلضافة األشعة واملتسرب من جهاز     ،شعةاأل املتشتت من حمدد حقل      اإلشعاع .2
 اإلشـعاعي يوضح مصادر احلقل    ) 8(والشكل  . طاولة العالج ، و  وسقف غرفة املعاجلة   وأرضيةمن جدران   
Ȑحول املري.  

ة اإلشعاع املتشتت من جسم املريȐ  يعتمد على مقدار طاقة اإلشعاع، ومقدار البعد عن حافة حقل املعاجل                 
وبناء على هذه العوامل فانه  من األمهية اختاذ احليطة والعناية الكافية عند عملية اختيـار                . وحجم حقل املعاجلة نفسه   

هذه العوامل وان ختتار بدقة عالية، لتخفيȐ اآلثار اجلانبية للعالج، ولكن جيب املالحظة هنا بان هذا األمر ال يكون                   
ن يكون من املالئم اختيار العامل الذي ميكن التغيري فيه بدون أي تأثري على دقة               متاحا دائما لتغيري هذه العوامل، ولك     

وبالرغم من وجود بعȐ الصـعوبة يف الـتحكم بـبعȐ           . العالج، وذلك لتخفيȐ اجلرعة كلما كان ذلك ưكننا       
  :الية اإلجراءات التإتباعالعوامل، أال أنة من املمكن وقاية املريȐ أثناء العالج اإلشعاعي من خالل 

 .حتديث وتطوير التقنية املتبعة يف العالج .1
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تغري زوايا حزمة الشعاع الفعال بالنسبة للحقل اإلشعاعي وإجياد الزاوية املثلى اليت تضمن عـدم تعـرض                  .2
 .األنسجة السليمة لإلشعاع املباشر أو املتشتت

 .نطقة العالجملالتخطيط املناسب والتحديد الدقيق  إجراءمن خالل تقليل مساحة حقل املعاجلة  .3
 .التحديد الدقيق لɊنسجة السليمة  اجملاورة ملنطقة الورم وجتنب تعريضها لإلشعاع .4
 .اختيار الطاقة املناسبة لإلشعاع حسب موقع وعمق اهلدف .5
وذلك لتخفـيfilming) portal exposure (Double    Ȑ احلقل أثناء حتديد منطقة الورم       طولزيادة   .6

 عدم تعريȐ املناطق واألنسجة احلساسة لإلشعاع خالل         مراعاة  مع اجلرعة خالل عملية احملاكاة أو التصوير     
 .عملية حتديد منطقة العالج بواسطة الفلم أو جهاز احملاكاة

 واختيار املادة املناسبة للـدرع مـن الناحيـة          ، حلماية األنسجة احلساسة   ةاستخدام أدوات التدريع املناسب    .7
 .ب وتثبيتها بالشكل املناس،الفيزيائية واإلشعاعية

 أو   collimator(Tertiary(استخدام حمددات حقل األشعة اإلضافية مثل حمدد حقل األشـعة الثالـث              .8
 .collimator (Multileaf(حمدد حقل األشعة متعدد الوريقات 

 أن يتلقاها املريȐ أثنـاء  من املمكن واليت   ،إجراء قياسات مبدئية ملقدار اجلرعات اإلشعاعية     هذا باإلضافة اىل    
 بواسطة الـربامج     التقديرية  احلسابات  من خالل   أو بواسطة  ،قبل املعاجلة املباشر   أما بطريقة القياس التمثيلي      ،جلةاملعا

 وخصوصا عندما يتعلق األمـر يف حـاالت         ، لغايات اختيار الطريقة املثلى للعالج     ،املخصصة لذلك يف حال توفرها    
  .مريȐ بأدوات خاصة مثل منظم دقات القلب أو ، تكون املريضة حامل أو يف سن اإلجنابمثل إنخاصة 

 

  .اإلشعاعي العالج أثناء حول املريȐ األشعةمصادر حقل ): 8(الشكل 
  :اإلȞȉاعɄ يف الǯɎȞ اإلȞȉاعيةǩقييȴ املستويات 

، اإلشعاعي ملنشاة العالج    اإلنشاء مع بداية وضع خمططات      اإلشعاعي العالج    أقسام  يف اإلشعاعيةالوقاية  تبدأ    
 ولتجنـب   ،اإلشـعاعي  ưارسة العمل    أثناء ضمن احلدود املقبولة     اإلشعاعياحملافظة على مستويات التعرض     لضمان  
ملتطلبات الوقايـة   الذي يتم الحقا    تحسني  ال أوتعديل  ال أن حيث   ،ذه املنشات هل يف املستقبل  معاجلة  أو تغرياتإجراء  



 284

 لـذا   . التدريع هلا  ومتطلبات العالجية   األشعةومرافق   نظرا لطبيعة تصميم غرف       وال اليسر،  السهولةليس ب  اإلشعاعية
  .فان عملية التصميم الصحيحة واإلشراف تساعد على جتنب التغيريات واإلضافات يف املستقبل

 والتدريع  اإلنشاء جيب القيام ببعȐ القياسات واالختبارات لتقييم جودة ومالئمة مواد           اإلنشاء مرحلة   إثناء   
 بنـاء علـى     اإلشـعاعية  املمارسة   أثناء للمستويات املقبولة    اإلشعاع وهو توهني    ،ملطلوب الغرض ا  لتأدية اإلشعاعي

  :الفحوصات واالختيارات التاليةإجراء  لذا فان الضرورة تقتضي ،األوليةحسابات التدريع 
الشـقوق  ومن حيث السمك والكثافة وجتانس مادة الدرع وخلوها من العيوب    اإلشعاعي  ع  اختبار Ƨك الدر   •

  . الرصاصيةأو اإلƧنتية سواء للدروع  البعȐ، جبانب بعضها  اإلنشائيةتحات الناجتة عن تركيب الطبقاتالفو
 املناسبة لذلك مبا    واألدوات األجهزة باستخدام   ، قبل التركيب  األخرى املواد   أو الرصاص    جيب فحص صفائح   •

 .اإلشعاعي التصوير أجهزةفيها 
يف  اخـتالف    أي الن   ، من كثافة املواد املستخدمة باسـتمرار      التأكد جيب   اإلƧنتيةيف حال استخدام الدروع      •

 .اإلشعاع على توهني املادة يف قدرة الكثافة سيؤثر حتما
 الكهربائيـة  مثل فتحات التهوية واملفاصل وجمـاري التوصـيالت          ، للبناء ةالتكميلي واإلنشاءاتفحص املنافذ    •

 .ئية للتمديدات الكهرباوالصحية ونقاط التجميع والتفرع
 من القياسات واالختبـارات متعلـق       أخر واملعدات جيب القيام بنوع      اإلشعاعية األجهزةيف مرحلة تنصيب    

 املعاجلـة    جهـاز   وحركة دوران راس   ،اجتاه الشعاع الفعال  ، مثل وضعية     واملعدات األجهزةبكيفية ووضعية تنصيب    
  . من عدم وجود العوائق قد تؤثر على دورانهوالتأكد

 املطلوبة حسب تصنيف مناطق العمل      اإلشعاعية القياساتإجراء    أيضا  واملعدات جيب  جهزةاألعند تنصيب   
 املسـموح هبـا،   اإلشعاعي ضمن احلدود     داخل وخارج مناطق العمل      اإلشعاع مستويات    أن  من والتأكد ،اإلشعاعي

 باإلضافة ،اإلشعاعيةحات   والعمل على توثيق كافة القياسات واملسو      . احملمولة اإلشعاع قياس   أجهزةوذلك باستخدام   
 جيب أن  و ، بشكل مبدئي عند التنصيب    اإلشعاعيةقياس اجلرعات   وذلك ب  القياسات املتعلقة بوحدة املعاجلة       إجراء اىل

 مع العلم بان هذه النسبة غري مقبولة لغايات         ،األقلعلى  % 10 ةبنسب متطابقة    عند القياس  اإلشعاعيةتكون اجلرعات   
  .[1] ولغايات االختبارات املبدئية فقط،األجهزة عند تنصيب بشكل مبدئيها مقبولة  ولكن،قياس جرعات املرضى

علـى الطاقـة     املناسبة واملعايرة    اإلشعاعي القياس واملسح    أجهزة جيب استخدام    اإلشعاعيةعند القيام بالقياسات    
keVECs(مثل عنصر السيزيوم (املالئمة  661,137 =γ((  ،اىل قياس النيترونات يف اإلضافةب، ومن قبل جهة معتمدة 

 يف كافة منـاطق العمـل       اإلشعاعيةقياسات للجرعات   إجراء  كما جيب   .  ذات الطاقات العالية   األجهزةحال تنصيب   
 أجهـزة القياس املباشر بواسطة    طريقة   ب ،أسفلها يقع   أو واملناطق احمليطة هبا من كافة االجتاهات وما يعلوها          اإلشعاعي

 لكافـة   ،األفالم أو ،TLD)(دة زمنية معينة باستخدام الوضحات    ملالقياسات التراكمية    بطريقة   أو ،اإلشعاعياملسح  
 مـن   للتأكـد   يف هذه األمـاكن     ملدة زمنية معينة   ،األفالم أو ، وضع الوضحات  ويتم هذا  ، ويف نقاط خمتلفة   ،املناطق

  .فيها اإلشعاعمستويات 
  :Ȟȉاعيةاإلǩصميȴ وǩدريȡ Ȝرȣ املȞاƨة 

 يف  اإلشعاع حتتاج اىل التدريع املناسب كما ذكرنا سابقا للمحافظة على مستويات            اإلشعاعيةغرف املعاجلة   
 حيوي ويف   أمرلذا فان تصميم التدريع املالئم يعترب       . املناطق اجملاورة ضمن احلدود املقبولة ضمن تصنيف هذه املنطقة        

كافة العوامل اليت    بعني االعتبار    األخذ مع ضرورة    ،اإلشعاعييات العالج    لغا ،اإلشعاعي يف ưارسة العمل     األمهيةغاية  
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ضرورة األخذ بعني االعتبار مسامهة النيترونات يف مستوى اجلرعـة           ومثال على ذلك     ،اإلشعاعيتؤثر على املستوى    
ووضـع احلـل     فولـت،     إلكترون    مليون   10 بطاقة تزيد عن     إشعاعيةعندما يتم اختيار وحدة معاجلة      اإلشعاعية،  

  .من خالل تصميم الدرع املناسب المتصاصها ااملناسب ملعاجلته
 هاما يف عملية التصـميم والتـدريع،         عليها دورا  اإلشعاعي قسم العالج    إنشاءمساحة املنطقة املراد    تلعب  
ائمـة   مساحة ضمن منشـاة ق  أو ، منطقة بناء تكميلي   أو ،اإلنشاءاتكوهنا منطقة واسعة خالية من      وذلك من ناحية    

 هذه العوامل قد حتد مـن     . أعلى إشعاعيةبطاقة  و جديدة   بأخرىعملية استبدال لوحدة معاجلة قدمية      إجراء   أو ،أصال
 ، ميكن استخدام االƧنت لعملية التـدريع      ، اجلديدة املنشأة ففي حالة    عملية اختيار مادة الدرع املناسب،     اƪيارات يف 

 ويف هذه احلالة قـد يكـون        بالوضع القائم، يارات تبقى حمدودة وحمكومة      فان اƪ  ،أصال يف حالة املنشاة القائمة      أما
 أخـرى  مـواد    إضافة أو ، تكون مالئمة لعملية التدريع    أخرى مواد   أو  الرصاص أو احلديد    هو استخدام مادة   البديل

 احلديـد أو    ويف حال اقتضت الضرورة اسـتخدام     . لإلشعاعالمتصاص النيترونات املتولدة يف حال الطاقات العالية        
الرصاص يف عملية التدريع فانه  جيب مراعاة إضافة مواد أخري قادرة على امتصاص النيترونات مثل املواد منخفضة                  

  .ne)Polyethyle (Boratedالعدد الذري مثل 
 وجود ưر متعـرج     أن حيث   ، ال أم ))maze(املتعرج  املمر  ( ưر املتاهة  إنشاء إمكانية  ƪيار باإلضافةهذا  

 بالتايل ما يترتب عليـة      ،) حسابات التدريع   احلادي عشر  لفصللميكن الرجوع   ( من السمك الالزم لباب الغرفة       يقلل
  . بالشكل املالئمتثبيته وعملية واإلغالق الباب وزمن الفتح وإغالق فتح باليةمن تبعات تتعلق 

اإلشـعاع  ة املعاجلة واجتاه     دوران وحد   ووضعية واجتاه  ،أخذها بعني االعتبار   اليت جيب    األخرى األمورمن  
توفري و. اإلشغال حمدودة   أو ، املناطق غري املشغولة   اإلشعاعية الفعالة باجتاه   احلزمة    حبيث ينصح بان يكون اجتاه     ،الفعال

  .كما مت ذكره سابقاً األمانوسائل 
ق العمـل    بعني االعتبار حدود اجلرعات املسموح هبا يف مناط        األخذ جيب   ،اإلشعاعيةعند تصميم الدروع    

ويف حـال اسـتخدام الطاقـات         هبا،  حسب التشريعات املعمول   ، وذلك  واملناطق غري اƪاضعة للسيطرة    ،اإلشعاعي
من خالل األخذ بعـني   وذلك ،اإلشعاعية اجلرعات حساب جيب اعتبار معامل النوعية للنيترونات عند عملية       العالية،
   .[2] 20-10 مابني  Factor)(Qualityعتبار معامل النوعية للنيترونات اال

  :فǶوȍات القǤول
جيب العمل على إجراء الفحوصات واالختيارات       ،اإلشعاعية املعاجلة   أجهزةبعد االنتهاء من عملية تنصيب      

اليت تبني كفاءة ومالئمة جهاز املعاجلة لعالج املرض من قبل فيزيائي مؤهل ومن مث توثيق نتـائج               ) فحوصات القبول (
ـ  احلالة   ،تشمل الفحوصات   هذه.  مبمارسة العمل   إعطاء التخويل التام   قبلاالختبارات  هذه الفحوصات و    ةامليكانيكي

 مبا يتطابق مع مواصفات الشركة املصنعة       ، والتحكم املختلفة  األمان وأنظمة ،اإلشعاعية والقدرة   ، للجهاز والكهربائية
 أداء من   التأكد منها   ، جترى يف العادة لعدة غايات     ATP)( وفحوصات القبول   . حسب النوع واملوديل  أو   ،للجهاز

 توفر  أهنا باإلضافة اىل  ، للمريȐ واملشغل  واألمان من توفري السالمة     والتأكد ، لغايات املعاجلة  استخدامهاجلهاز املنوي   
  .فحوصات ضبط اجلودة والنوعيةإجراء قاعدة معلومات مرجعية عن اجلهاز لغايات 

  :[1] للجهاز تشملأجراءهااليت جيب فحوصات القبول 
 التحـذير   وإشـارات  ، التحذيرية اإلشارات من حيث توفر     ،فحص مكان املعاجلة خالل عملية التنصيب      .1

ـ  اإلغالق وأنظمة  أنظمة من عمل    والتأكد ، االتصال املرئي والصوź   وأنظمة ،الضوئية والسمعية   ،ئروا الط
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 مـن صـالحية     التأكد جيب   ،ة وعند البدء بتشغيل اجلهاز    بعد هذه املرحل  .  العمل طاقم من كفاءة    والتأكد
 علـى   أويل بشكلعايرة اجلهاز   القيام مب و،   األبواب إغالق وأنظمة الطوارئ ونظام   ،واألمان السالمة   أنظمة
حتت خمتلـف   و ، يف كافة مناطق العمل واملناطق احمليطة هبا       اإلشعاع وقياس مستويات    ، التشغيل أƴاطكافة  

  . للجهازةتشغيلي طاقة أعلى وباستخدام ، احلاالتأسوء ويف ،ةالتشغيليالظروف 
 ،األشـعة  مثل فحص حمددات حقـل       ، للجهاز واإلشعاعي يامليكانيكالفحوصات املتعلقة بالنظام    إجراء   .2

 يف كافـة    Symmetry)(  وحركة فكـي احملـددات ومتاثلـها       ، ونقطة املنتصف  ،األشعةوحماور حقل   
 أوضاعددات وتطابقها مع احلقل الضوئي وب وكذلك فحص حماور احمل،ر دوران احملددات   واختبا ،االجتاهات
فحوصات إجراء  كما جيب   . األشعة أفالم باستخدام   اإلشعاعي وفحص متاثل حقل الضوء مع احلقل        خمتلفة،

ـ   أثناء وضعياتعلى عدة   و ،امليكانيكية من الناحية    Isocenter)( مركز احلقل  ددات ودوران   دوران احمل
 إشـعاعيا  اىل فحص مركز احلقل      باإلضافة ،دوران طاولة املريȐ  و Gantry)( رافعة راس جهاز املعاجلة   

 .)9( يف الشكل  هو مبني كما،باستخدام كرة حديدية للفحص وحامل للفلم

  
كما هو مبني يف اإلطار ، حبيث تكون الدائرة الظاهرة على الفلماإلشعاعيفحص مركز احلقل ): 9(الشكل 

 .ضمن قطر معنيوذلك 
 ونظام  ،كافة االجتاهات ل مثل فحص حركة طاولة املريȐ       ، يف اجلهاز  ةامليكانيكي األنظمةفحوصات  إجراء   .3

نظـام  و ،لوحة التحكم مؤشرات وقراءات    مع    املوضوعة  واملسافات تطابق وضعية الطاولة  و ،تثبيت الطاولة 
ــاف )(اإليقـ CollisionAnti ــةو ،− ــة  وأدوات أنظمـ ــني احلزمـ ــعاعية  حتسـ اإلشـ

)( SystemsModifierBeam  . ةامليكانيكي من الناحية −−
والـتحكم    وكفاءة بـرامج التشـغيل  يالتشغيل من حيث اختيار النمط     ،فحوصات نظام املراقبة والتحكم    .4

ـ  األمـان  وأنظمة ، ونظام املرور للمستخدم   اجلرعات اإلشعاعية،  ونظام قياس    ،ودقتها  ونظـام   ،المة والس
 .Backup)(  ونظام استرجاع املعلومات،التسجيل والتوثيق

 مع نظام القيـاس     تطابقها من   للتأكد ،اإلشعاعيةنظام التشعيع ومعامالت احلزمة     ب إجراء القياسات املتعلقة   .5
 ،Monitor U)(nit-MU  مـع عـدد الوحـدات       cGy)(اإلشعاعيةكتطابق مقدار اجلرعة    ،احملوسب
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نظام التوقيت وثبات نظام املراقبـة      فحص  و ،فترات زمنية طويلة  وثباهتا، ل  اإلشعاعيةوفحص جتانس احلزمة    
 وقياس نسـبة    ،اإلشعاعيةفحص متاثل احلزمة    باإلضافة اىل   . معدل اجلرعة وثبات  ودقة  ،  (MU)اإلشعاعية
قياس مستوى نقاء احلزمة    و ، (Penumbra)  وفحص مقدار شبة الظل    ،ةاإلشعاعي خارج احلزمة    اإلشعاع
معـامالت   قياسكما جيب   .  ونسبة االنتقال عرب احملددات    ، وطاقة حزمة االلكترونات   ، وطاقتها اإلشعاعية

  واملرشـحات  ،اإلضـافية  مثل احملـددات     ،اإلشعاعيةاستخدام حمسنات احلزمة    اإلشعاعية أيضا مع    احلزمة  
 .  ومقدار اجلرعة على السطحurves)(Isodose C قياس منحنيات متاثل اجلرعة اىل باإلضافة. أإلسفينيه

 األوضـاع   على كافـة      من كفاءهتا وسالمتها   والتأكد Systems)(Interlock اإلغالق   أنظمةفحص   .6
 . ةواالحتماالت التشغيلي

 Ȑة و التفويǞيȾ1(التcommissioning( [1]:  
 ضمن خطوات معرفـة     اإلشعاعيهيئة تنعين تزويد نظام املعاجلة باملعلومات الالزمة للقيام بعملية العالج           الت

 هذه  وإدخال ،اإلشعاعية احلزمة    عن  والتهيئة تشمل تزويد النظام مبعلومات     ،م ألجل منح التفويȐ باالستخدا    ،مسبقاً
 وتدريب العاملني على    ، وحتديث خطوات املعاجلة   ،(RTP)  احملوسب اإلشعاعيةنظام ختطيط املعاجلة    املعلومات ضمن   

 احملوسـب  النظام تعتمد اإلشعاعي عملية التخطيط للعالج     أنمبا  و.  املعلومات من خالل هذه   ،نظام املعاجلة استخدام  
  Ȑإجراء ، للتمكن من  ةمن الضروري تزويد النظام بكافة املعلومات املتعلقة جبهاز املعاجل        فانه   ،حلساب جرعات املري 

 عدم صحة احلسـاب والتقيـيم للجرعـة         هينتج عن سهذه العملية   إجراء    وعدم ،ب والتقييم الصحيح للمعاجلة   احلسا
  .  اليت يتلقاها املريȐاإلشعاعية

 املستخدمة ونوع جهاز    واألدوات تعتمد على مدى مهارة الفيزيائي       إجنازها  يف دقةال و ، عملية التهيئة  أجناز
 مثل  ،واألجهزة يف حال توفر كافة املعدات       أسابيع 4-2 ما بني    تتراوحعملية التهيئة اىل فترة زمنية      وحتتاج   ،املعاجلة

 التصوير الطبقي و الرنني     أجهزة التشخيص الوسيطة مثل     وأجهزة ،اإلشعاعية قياس اجلرعة    وأجهزة ،احملاكيات الومهية 
ـ  وقياس املقاطع    ،ب قياس منحيات اجلرعة    عملية التهيئة بالشكل الصحيح جي     وإلجناز. املغناطيسي  للحزمـة   ةاجلانبي
 كافة  وإجياد ، من خالل القيام بعملية قياس اجلرعة بالشكل املالئم        ، ورسم حمنيات متاثل اجلرعة    ،وتقاطعها ،اإلشعاعية

احلساسـية  حيث  املناسبة من    باستخدام معدات القياس     ،األشعة جلهاز   اإلشعاعيةاملعلومات والعوامل املتعلقة باحلزمة     
 تكـون   كما جيب إن  . اإلشعاعيمعاجلة التسرب من الكاشف     مع ضمان   القياسات  إجراء   أثناءواالستقرار والثبات   

وذات قـدرة علـى التفريـق املكـاين          ،dependence(Energy In( القياس غري معتمدة على الطاقـة        أجهزة
esolution)(Spatial r،   ى طيف واسع من الطاقة وان تتناسب القراءات خطياً علللتمكن من إجراء القياس وذلك 
  .     (AFS) اتيكياإلشعاعي االتوم يكون باستخدام نظام مسح احلقل األنسب فان االختيار لذا. مع اجلرعة

ثـل   املعتمدة هلذه الغايـة م     تالربوتوكوالب   حس اإلشعاعيةعند هتيئة النظام جيب معايرة وقياس اجلرعات            
TRS )(  الصادرة عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف منشـورها رقـم                تالربتوكوال  أو [51]  −398

)( TRS  أو[1] 1983 لسـنة  21رقم مثل الربتوكول   AAPM)(  الصادرة عنتالربوتوكوال أو، [52]  −277
  و وحـدة   ،(cGy)  بوحدة اإلشعاعية العالقة بني مقدار اجلرعة      بإجياداملعايرة  عملية  وتتم  . [2]1999 لسنة   51رقم  

                                                            
1 “Commissioning” refers to the process whereby the needed machine-specific beam data are acquired 
and operational procedures are defined [1]. 
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(MU)،    و ،اإلشعاعي على عمق معني ومساحة حمددة للحقل   Ȑمسافة معينة بني اجلهـاز وجسـم املـري (SSD) ،

 .(SDD) اإلشعاعيواجلهاز والكاشف 
حساب اجلرعة وتوفري املعلومـات     ، هو اختيار طريقة     اإلشعاعيةهتيئة احلزمة   أمهية يف عملية     األكثر األمر إن  

اإلشـعاعية   النظام التقليدي لتخطيط وحساب اجلرعة       بان علماً .نظام حموسب استخدام  الالزمة عندما تتم احلسابات ب    
 وعلـى   ، مسـتطيل الشـكل    أو مربع   إشعاعيعة على عمق معني حلقل       مها مقدار اجلر   ،أساسيني أمرينعتمد على   ي

 تكون املعلومة على شكل نسبة مئوية مـن قيمـة           أن فأما ، ويف حالة اجلرعة عند عمق معني      .منحنيات متاثل اجلرعة  
  اهلـواء   توهني  اىل األنسجةبة توهني    باستخدام نس  أو،  (SSD) على مسافة حمددة     (PDD) اجلرعة عند ذلك العمق   

(TAR)،  احملاكي الومهي توهني اىلأو  (TPR)، القصوى توهني النسيجلقيمة أو (TMR). 
  ملعرفة عـدد الوحـدات     ، مستطيل الشكل  أو مربع   إشعاعيعند القيام بعملية حساب مقدار اجلرعة حلقل          

(MU)  اليت تبني مقدار النسبة املئوية للجرعـة  ، الرسوم البيانيةأو اجلداول ري ال بد من توف، اجلرعة املطلوبة نا اليت تعطي 
 مربـع   اإلشـعاعي  للحقل   ،معة مجيعها جمت  أو ،(TPR) أو ،(TAR) أو،  (PDD)  مثل  على عمق معني   اإلشعاعية
كمـا   . للشكل املستطيل  إجياد النسبة بني الشكل املربع واملستطيل ميكن        [32,111]باستخدام العالقة التحويلية    ، و الشكل
 ومعـامالت   ، ويف احملاكي الومهي   ، يف اهلواء  للحزمة اإلشعاعية  ctor)(Output Fa جداول معامل اƪرج   ري توف جيب

 ومعـامالت  ، ومعـامالت قمـة التشـتت   ،(SSD)غري املسافة  تتما   عند (PDD)  اجلرعة ر التغري يف  التصحيح ملقدا 
  . هلا واحلاملأإلسفينيهالتصحيح للمرشحات 

تـوفري   جيـب    فانه   ،(Off-axis)  املعاجلة  حقل  خارج حمور  اإلشعاعية لعملية حساب مقدار اجلرعة      أما 
عملية التحويل للحقل   إجراء  و ، وملسافة ثابتة  ، مريع الشكل  اإلشعاعياثل اجلرعة للحقل    أضافية عن خمطط مت   معلومات  
ــل،املســتطيل طــول ضــلعه و  الشــكلربــعاإلشــعاعي م للحقــل ، و التصــحيح بالنســبة للحقــل املائ

)cm,,,,,,,(  خمتلفـة   على زاويا و ،أإلسفينيه  بوجود املرشحات   أيضا  احلسابات كما جيب إجراء  . 201512108654
خدام احلسـابات باسـت  إجـراء  يف حال   مع مالحظة بأنه      سم وملسافة ثابتة   10 ضلعهطول  ( املربع   اإلشعاعيللحقل  

45)60,(  كبرية امرشحات زاوية امليل فيه     احلقل   ضلع حساب منحىن التماثل للجرعة بزيادة    جيب عمل قياسات     ،00
  .[1] كل مرة ولغاية اكرب مساحة ưكنةل سم 5  مبقداراإلشعاعي

القياسات ملنحنيات متاثل   إجراء  لذا جيب   عادة ما يتم استخدام مواد تدريع لتعديل شكل احلزمة اإلشعاعية،               
حسب مناسبة  من خالل استخدام عالقات      ،ساب معامالت التصحيح هلا   ح و ، بوجود هذه الدروع   اإلشعاعيةجلرعة  ا

 قد تستخدم بعȐ العالقات اƪاصة       اإلشعاعية  ختطيط وحساب اجلرعة   أنظمة مع العلم بان     ،وع هذه الدر  نوع وشكل 
   .هبا
         Ƒجيب هتيئة النظـام للقيـام       لذا ، من االلكترونات  إشعاعية زمة حب  للعالج   أيضاقد يستخدم املسارع الط 

معـايرة ƪـرج احلزمـة      إجراء  ي   من الضرور  ويكون .حبساب اجلرعات الناجتة عن استخدام هذا النمط يف املعاجلة        
 ، واملقطع اجلانƑ للحزمـة يف املـاء  ، ومنحنيات التماثل للجرعة يف املاء، وجرعة العمق عند احملور املركزي  ،اإلشعاعية

غات ا ومعامالت التصحيح للفر   ،اإلشعاعي ومعامالت التصحيح لشكل احلقل      ،اإلشعاعيةومعامالت اƪرج يف احلزمة     
 ،األنسـجة  وجتانس   ، للمريȐ  املتماثل  واحمليط ، امليل لزاوية الدخول   تأثري مثل   بة للمعامالت األخرى  أما بالنس  .اهلوائية

  . عند احلاجة هلا إجراءهايتمف
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هذه القياسـات   جراء  إلو ،أطولعملية هتيئة النظام باستخدام احلزمة االلكترونية حيتاج اىل وقت          يف العادة       
TRS )(ادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منشورها رقم           الص لبالربتوكو ميكن االستعانة    فانه    لسـنة   −398

 مثـل حالـة   ، للمعاجلةخاصة معينة وحاالت ألƴاط احلاجة قد تقتضي هتيئة النظام أن اىل  باإلضافة هذا. [51] 2001
القياسات الالزمة هلـذه    إجراء  ب   جي لذا ،غريها من احلاالت اƪاصة   أو   ، تشعيع نصف اجلسم   أو ،تشعيع كامل اجلسم  

  .ملريȐالالزمة ملعاجلة ااحلسابات  إلجراءاحلاالت وتزويد النظام 
 برامج ضبط اجلودة والنوعية لضـمان القيـام باملعاجلـة           أعداد جيب   ، االنتهاء من عملية هتيئة النظام     عند

بشـكل  و ، القياس وأجهزة املعاجلة   أجهزةلكافة   هذه الربامج    إدامة والعمل على    ،لية املطلوبة عا بالكفاءة والف  اإلشعاعية
 ، املسـتخدمة  واألدوات املعاجلة   ألجهزة اىل عمل الصيانة الدورية      باإلضافة .الصحيحة العلمية   األسسدوري وضمن   

 األعمـال  والعمل على توثيـق كافـة        األجهزة، لكفاءةوحتديد مستويات   للعاملني،   والتدريب   التأهيل برامج   وإعداد
 . والتفويȐ  مبا فيها توثيق فحوصات القبول والتهيئةإجراءها،اليت مت  واإلجراءات

  :apy)(Brachther اإلȞȉاعɄ عȸ قرǡ يف الǯɎȞ اإلȞȉاعيةالوقاية 
ƥلـها  عمليـة    مثـل    ، مع املصادر املشعة املستخدمة     مباشرة  يتم التعامل   عن قرب،    اإلشعاعييف العالج     
 يف حال استخدام مصدر علـى        على سبيل املثال   القص( وهتيئة شكلها الفيزيائي     ،عيةاإلشعا وقياس شدهتا    ،وختزينها

وجيب أن تتـوفر يف املختـرب       .  املخترب احلار  للقيام هبذه األمور مثل   ناسب  املكان  امل ال بد من توفري      لذا ،)شكل سلك 
 ، القياس الضـرورية   أجهزةاىل توفر    ، باإلضافة  اإلشعاعية والسالمة ضمن معايري الوقاية      األمانكافة متطلبات   احلار  
 أو اإلشعاعية قياس اجلرعة    وأجهزة ،اإلشعاعية املراقبة   وأجهزة ، قياس التلوث  وأجهزة ،اإلشعاعي القياس   أجهزةمثل  
ويف بعȐ احلاالت    األمرطلب  تقد ي و ، من املصادر املشعة   واإلحجام اإلشكال املالئمة لقياس خمتلف     اإلشعاعي النشاط

 ومعـدات   أدوات اىل توفري    باإلضافة.  الشكل الفيزيائي للمصدر املشع    يتالءم مع  القياس   أجهزة من   توفري نوع معني  
ملصـادر  اتخزين  مالئم ل  و مكان    ، احلمل واملناولة عن بعد    وأدوات، مثل احلواجز والدروع الواقية،      اإلشعاعيةالوقاية  
 على املعلومات الضـرورية املتعلقـة       حتتويصدر   امل تعريف وإشارات ، التحذيرية املناسبة  اإلشاراتووضع  ،  املشعة
  .باملصدر

 اإلشـعاعي  التلـوث    إزالة وأدوات ، قياس التلوث  أجهزةجيب توفري   ،  يف حال استخدام مصادر غري مغلقة     
تـوفري التهويـة    و ، بسهولة يف حال حدوث تلوث     لإلزالة قابلة   أرضية اىل وضع    باإلضافة ،وكوة امتصاص الغازات  

  . التحذيرية املناسبةاإلشاراتوالتدريع املالئم وتوفري نظام سيطرة مناسب على عملية الدخول ووضع  للمخترب املناسبة
 مـن مكـان     أونقل املصدر املشع من املختـرب        الوقاية اإلشعاعية أثناء عملية      تكما جيب توفري احتياطيا     
من  توفري احلاويات املالئمة من خاللالتشعيع  يف جهاز هلتحميل أو ، العيادةأو اىل غرفة املعاجلة يف املستشفى ،التخزين

 و وضع اإلشارات    .نقل املصدر ل) لسهولة وضع املصدر يف احلاوية أو إرجاعه إليها       (حيث التدريع واتساع الفتحات     
التحذيرية املناسبة خالل عملية النقل عندما يتم نقل املصدر خالل املمرات والقاعات املختلفة، باإلضافة اىل وجـود                 

   قياس إشعاعي أثناء نقل املصدر حتسبا للحاالت الطارئهجهاز
 فعنـدما .  عن الغرف العادية    خاصة ختتلف  مواصفاتذات   غرفة املعاجلة    أومكان املعاجلة   يف العادة  يكون      

لعاملني أو  ووقاية ا  ،من املناسب تدريع غرفة املعاجلة    ، يكون    LDR)(  منخفȐ اجلرعة  إشعاعيتم استخدام مصدر    ي
 مبكـان  ملعاجلةا اختيار غرفو. كون املصدر املشع قد يبقى ملدة طويلة يف جسم املريȐ   املرضى املتواجدين يف اجلوار     

لـى   الغرفة يف الطوابق العليا ونوافـذها مفتوحـة ع         تقع يفضل إن  و ،لإلشعاع لضمان عدم تعرض اجملاورين      منعزل،
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 تااالحتياط اىل اختاذ    باإلضافة ، القيام Ɲدمة املريȐ    أثناء ا عن املريȐ  البقاء بعيد  وان تكون فسيحة لضمان      ،الفراغ
Ȑاملهمةأجناز أثناء واستخدام احلواجز الوقاية ،الالزمة عند وضع املصدر املشع يف جسم املري .  

 جيب  ال انه  العالج، إ   مدة  من قصر  رغمبال و ،HDR)( مرتفع اجلرعة  إشعاعي يف حالة استخدام مصدر      أما
حسـابات  إجـراء    وعند   . اƪارجية اإلشعاعية باحلزمة   اإلشعاعيةعاجلة  امل  كغرف ةومصمم مدرعة    تكون الغرف  أن

       Ȑمن املستشفى واملصـدر املشـع        إخراج يف حالة مت     أما. التدريع جيب جتاهل مقدار التوهني يف جسم املري Ȑاملري 
رة املستشفي  غادمب فيجب عدم السماح للمريȐ      ، املشعة غري املغلقة    املعاجلة ببعȐ املواد   ة يف حال  أو ،مزروع يف داخلة  
احلدود حسب بعȐ التوصـيات     يبني هذه   ) 2( من احلدود املوصى هبا، واجلدول       أكثر اإلشعاعي إذا كان  النشاط   

  . علما بان هذه احلدود قد تتغري تبعا للتشريعات املتبعةالدولية،
 وتكون املصادر املشعة ،املصدر املشع يف منطقة الورم بشكل دائم يتم غرسيف بعȐ حاالت العالج القصري   

 أو الذهب 125 مثل اليود املشعا ملم ومن املواد اƪاملة كيميائي1 ملم وقطر 3على شكل حبيبات صغرية بطول 
كل  كما هو مبني يف الش،قذف املصدر املشع داخل منطقة الورم لتستقر فيه ، باستخدام حقنة قذف،ل198  2املشع

  . حتميل العبوة والتأكد من عدم سقوط املصدر من احلقنة نظرا لصغر حجمهعندلذا جيب اختاذ احليطة واحلذر ) 10(
  .[61,74]  املريȐ املستشفىةمغادراإلشعاعي املسموح به عند   للنشاطاإلرشاديةاملستويات ): 2(اجلدول 

Radionuclide Typical applications Max. activity at discharge (MBq) 
32P 
90Y 
125I 
131I 

198Au 
89Sr 

Systemic injection 
Local injection 

Seed permanent implant 
Systemic injection 

Seed permanent implant 
Systemic injection 

1200 
1200 

No limit 
600 

2000 
300 

  

  
 للمصادر اإلشعاعية الصورة اإلطارريȐ ويف طريقة زراعة املصادر املشعة بشكل دائم يف جسم امل): 10(الشكل 

  .املغروسة
                                                            

 إلكترون   مليون0.028(بطاقة منخفضة تضمن تشعيع الورم لعدة اشهر و)  يوم60( ميتاز بطول نصف العمر 125يود املشع ال 2
 2.7(ونصف عمر قصري )  مليون  إلكترون  فولت0.412(بينما ميتاز الذهب املشع بطاقة مرتفعة نسبيا ، متتص يف منطقة الورم) فولت
 . لالستخدام يف العالج اإلشعاعي وغرسها بشكل دائم يف جسم املريȐادر هذه املصوهذه امليزات تؤهل) يوم
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 فان بعȐ احلاالت تتطلب عمل جراحي لتثبيت ،ؤقتة للمصادر املشعةاملزراعة بطريقة العندما يتم العالج 
 وعملية تثبيت حامل .لجسمخل الطبيعية ل حامل املصدر من خالل املداوإدخال تثبيت  إن يتمأو ،حامل املصدر
 وطريقة تثبيت و حتضري احلامل قبل ، حتميل املصدر يتم الحقاكون ،اإلشعاعيةل قلق من ناحية الوقاية املصدر ال تشك

 ، املعدنيةأو ، البالستيكيةاألنابيب مثل ، خمتلفة من احلواملأنواع حيث يتم استخدام ،)11(املعاجلة موضحة بالشكل 
  .طقة املراد معاجلتها مع املنيتالءممبا  القسطرة أنابيب أو ، اجملوفةاإلبر أو

 قصرية أو يتم حتميل املصدر املشع لفترة زمنية طويلة ،بعد عملية تثبيت احلامل يف املوقع املقصود بدقة
خالل فترة التحميل، اختاذ احليطة واحلذر وجيب  ،)12( كما هو موضح بالشكل ،حسب النمط املستخدم يف العالج

  .ه العمليةهذ من املصدر خالل اإلشعاعيلتجنب التعرض 
 و الشكل الفيزيائي ، شيوعا واستخداما للمعاجلة هو مصدر االيرديوم املشعاألكثر املصدر املشع أن

 تقصري للسلك بناء على مقدار اجلرعة أوعملية قطع إجراء  األمرقد يتطلب و ،أسالكعلى شكل يكون للمصدر 
جزء   إي ضياعأو من عدم سقوط والتأكد ،خترب احلارعملية القطع يف املإجراء  لذا جيب ، املطلوبة للعالجاإلشعاعية

 ال تتطلب عملية الغرس وقت طويل يؤدي اىل زيادة مقدار التعرض حƓحتضري املصدر مسبقا العمل على ومنه، 
  . اإلشعاعي

  
  .طريقة تثبيت احلامل للمصدر املشع وحتضري املعاجلة قبل التحميل): 11(الشكل 

 من ختزين املصدر لفترة كافية حلني اƳفاض التأكد جيب ،ملصدر وانتهاء املعاجلةبعد االنتهاء من استخدام ا
 يف حالة مت تشكيل أما  هلا، وعادة ما تعاد املصادر املستخدمة اىل اجلهة املصنعة، قبل التخلص منهاإلشعاعي نشاطه

 من وجود كافة القطع اليت مت التأكدب جي إعادة املنتج، عدم قبوليف حال  و.)تقطيع املصدر(مبا يالئم املعاجلة املصدر 
 ، منها النهائيختزينها لفترة زمنية مناسبة قبل التخلصمن مث العمل على تغليفها بالشكل املناسب، و و،استخدامها

 املتبعة يف واألساليب لɊسس تتم معاملتها معاملة الفضالت املشعة وفقا ،وعند التخلص النهائي من هذه املصادر
  .لفضالت املشعةلتخلص من اا

عندما يتم استخدام املصادر املشعة لفترة زمنية طويلة، جيب إجراء بعȐ االختبارات والفحوصات هلذه 
املصادر، مثل فحص املسحة اإلشعاعية، والتأكد من عدم وجود تشققات يف غالفه، وصالحية حامل املصدر وعدم 

 باإلضافة اىل عمل صورة إشعاعية ذاتية وجود كسور أو انبعاجات فيه من خالل التصوير اإلشعاعية،
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graph)(autoradio للمصادر املشعة، باستخدام نفس املصدر، لتحديد مواقع املصادر املشعة داخل الغالف 
  .والشدة اإلشعاعية النسبية هلذه املصادر

  
  ). اليسارأعلى(تثبيت احلامل داخل جسم املريȐ وعملية حتميل املصادر ): 12(الشكل 

. اإلشعاعيةمن وجهة نظر الوقاية املعاجلة اإلشعاعية عن قرب اليت يتم التحكم هبا عن بعد هي االفضل 
جلسم عن طريق التحكم  املصدر املشع اىل اإدخال يتم انه باستثناء ،وطريقة املعاجلة هذه تشبه حلد ما املعاجلة اليدوية

أو بواسطة در داخل احلامل بواسطة حمرك كهربائي  املصإدخاليتم و ،)13( كما هو موضح بالشكل ،به عن بعد
 وضمن التبييت املصدر اىل اجلهاز يف غرفة أعادة وبعد انتهاء مدة املعاجلة يتم ، يف مكانه داخل اجلسم لوضعه،الضغط

 من ،من سالمة انتقال املصدر من اجلهاز اىل احلامل املثبت داخل جسم املريȐدائماً  التأكدجيب و. حاوية واقية
يسر اىل املوقع املفترض بدون وجود عوائق قد بسهولة و لضمان انتقال املصدر ، وذلكيامليكانيكخالل الفحص 

 ưا يؤدي اىل تعريȐ املناطق غري املعنية باملعاجلة ، اىل املوقع املفترضوصوله وعدماحلامل   املصدر يفإلعاقةتؤدي 
 الذاź لتحديد مسار اإلشعاعي باملعاجلة بواسطة الفحص  وميكن القيام هبذا الفحص قبل البدء.إشعاعيةجلرعات 
  .األشعة فلم باستخداماملصدر 

  
  .طريقة حتميل املصدر اىل داخل جسم املريȐ بالتحكم فيه عن بعد): 13(الشكل 

 ǯɎȞة يف الƨاȞامل ȣرȡ ȜدريǩɄاعȞȉاإلǡقر ȸع :  
عند تصميم . اسبة للتدريعنتخدام املواد امل حتتاج اىل تدريع مالئم باساإلشعاعيغرف املعاجلة يف العالج 

 مثل نوع ، باستخدام احلزمة اƪارجيةاإلشعاعي يف العالج كما بعني االعتبار كافة العوامل األخذ جيب فانه الدرع 
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 اىل نوع املصدر املشع املستخدم يف باإلضافة اإلشعاعي، يف املناطق اجملاورة وحجم العمل األشغالالدرع وطبيعة 
اإلشعاعي  بعني االعتبار اخذ القيمة القصوى للنشاط األخذعند القيام حبسابات التدريع لغرفة املعاجلة جيب . جالعال

غȐ النظر عن قيمة ب(  عن املصدر الصادرلإلشعاع وموقع املعاجلة يف الغرفة والطاقة القصوى ،ملصدراملنبعث من ا
 Ȑعند تصميم اإلشعاعيةيتم حساب مقدار اجلرعة و. ) الفيزيائيشكل املصدرعن واالمتصاص داخل جسم املري 

 وميكن حساب .ب تصنيف املنطقة يف هذه املنطقة حساألشخاصتقييم مدة تواجد ، وملنطقة املراد ƥايتهاالدرع، يف ا
  : الناجتة عن املصدر على مسافة معينة من املعادلة التاليةاإلشعاعيةاجلرعة 

T
d
AD ××Γ= 2  

  T  و، بعد املنطقة عن املصدر املشعd  و، للمصدر املشعاإلشعاعي النشاط A و ،اإلشعاعية اجلرعة D حيث
يف  من القيم إجيادها ثابتة ميكن  الكريماقيمة للمصدر، وواء يف اهلKERMAما ريمقدار الك Γ  و،زمن املعاجلة

 لبعȐ املواصفات الفيزيائية للمصادر املشعة املستخدمة يف العالج وقيمة السمك العشري باإلضافة  ،)3(اجلدول 
  .  الصادر عن هذه املصادر ملادة الرصاصاإلشعاعلطاقة 

  .قربتخدمة يف العالج عن  املسمواصفات وخصائص املصادر املشعة):3(اجلدول 
Radionuclide Typical form Half life 

.)/( MaxMeanEγ  keV Γ (mGy/hr) for 
1 GBq at 1 m 

TVL(mm) 
lead  

60-Co pellets 5.27 y 1250 / 1330 309 45 
125-I seeds 60 d 28 / 35 33 0.1 

137-Cs needles, pellets, tubes 30 y 662 / 662 78 22 
192-Ir hairpin, wires, HDR sources 74 d 370 / 610 113 15 
198-Au seeds 2.7 d 420/680 56 11 
226-Ra needles 1600 y 1000/2400 195 45 

Γ : air KERMA rate 

   
  . rapy)(Brachythe القصƘ اإلȞȉاعɄالǯɎȞ يف  اإلȞȉاعية تاɍحتياطيا 

  : التاليةتاالحتياطيا اختاذيف حالة عالج املريȐ باستخدام مصدر مشع عن قرب فانه من الواجب 
 .اإلغالق تكون من النوع احملكم أنكل املصادر املشعة املستخدمة يف العالج جيب  .1
 .جتنب استخدام مصدر الراديوم املشع يف العالج قدر االمكان .2
حتضريه للعالج كما جيـب      أثناءع يف درع مناسب مبا يضمن اقل مقدار من التعرض           جيب ختزين املصدر املش    .3

 . التخزينأثناء يف غرفة خاصة  بهاالحتفاظ
 وحتديد املناطق املسيطر    ، وعلى غرفة املعاجلة وغرف التخزين     ، التحذيرية املناسبة على املصدر    اإلشاراتوضع   .4

 . للمصدرالتشغيلي وبيان الوضع ، لكل منطقة التحذيرية املناسبةباإلشارات وتزويدها ،عليها
 . يتم حتميل املصدر املشع اىل جسم املريȐ بواسطة شخص خمتص ومؤهل وخمول باملعاجلةأنجيب  .5
 مع احلذر الشديد من ƥـل       ، نزعة أو حتميل املصدر    أثناء مناولة مناسبة للتعامل مع املصدر       أدواتجيب توفري    .6

 . مناسبةواتأداملصدر باليد مباشرة بدون وجود 
 أو حتضـريه  أو بالنسبة للشخص الذي يقوم بتحميل املصدر        ،جيب احملافظة على ابعد مسافة ưكنة عن املصدر        .7

 .نقلة
، لسهولة  )ت كبسوال أوسواء كانت على شكل ابر      ( خمتلفة على املصادر املشعة      وبألوانوضع عالمات مناسبة     .8

  .لكل مصدر اإلشعاعي خمتلف التمييز بينها يف حال كان النشاط
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 ويف حال حتميل املصـدر      ،حتميل املصدر للمريȐ  إجراء   من صالحية اجملرى الناقل للمصدر قبل        التأكدجيب   .9
 . املصدر اىل مكانة يف حال انقطاع التيار الكهربائيإلعادةللطاقة احتياطي  من وجود مصدر التأكد جيب ،Ǔليا

10.  Ȑقع والعددا من صحة املوالتأكدوجيب فحص مكان وعدد املصادر املشعة داخل جسم املري. 
 داخـل    املشـع   من عدم نسيان املصدر    للتأكد للمريȐ بعد انتهاء عملية املعاجلة       اإلشعاعياملسح  إجراء  جيب   .11

Ȑاىل ،جسم املري Ȑخر مكان أي ويتم ذلك داخل غرفة املعاجلة وقبل نقل املريǓ. 
 .إشعاعي من عدم وجود تلوث للتأكد ، منها ملالبس املريȐ و بقاياه قبل التخلص الكاملإشعاعيمسح إجراء  .12
 لبيان خمطط سري املصدر من مكـان        ، جيب وجود سجل حلركة املصدر املشع والدرع احلافظ له داخل القسم           .13

 . وبيان معدل اجلرعة يف مناطق سري املصدر،التخزين اىل مكان املعاجلة والعكس
تاريǸ حتميل املصدر    يف العالج وزمن العالج و     وجود سجل للمريȐ يبني نوع ونشاط املصدر املشع املستخدم         .14

 . من املريȐوتاريǸ إخراجه
 .استخدامه اىل الدرع احلافظ بعد االنتهاء من جيب تنظيف املصدر قبل أعادته .15
سـتخدام  ا للمصدر وفحوصات التلوث السطحي للمصدر قبـل         اإلشعاعيفحوصات التسرب   إجراء   جيب   .16
 . كلما دعت الضرورة لذلكأو سنويا األقلت مرة على هذه الفحوصاإجراء و  ألول مرة،ملصدرا
 5.3( بيكريل   200 ال يزيد مستوى التلوث عن       أن جيب   إشعاعية مسحة   بأخذفحص التلوث   إجراء  يف حال    .17

املصـدر يف    وبعكس ذلك يعترب     ،وعند هذا املقدار ميكن اعتبار املصدر خايل من التسرب        ،   [74] )نانو كوري 
 وقـد يتطلـب     ،األخرى وعزلة عن بقية املصادر املشعة       اإلغالق يف مكان حمكم      وجيب معاجلته  ،حالة تسرب 

 . من قبل السلطات املختصةحتقيقاً األمر
 من عدم   التأكد جيب   فانه   ، يف حال دعت الضرورة لذلك     أو ،عملية تعقيم للمصدر بعد االستخدام    إجراء  عند   .18

 . وجد يف حالة عطبإذاقيم املصدر ال جيب تعو ، درجة مئوية180تعرض املصدر حلرارة تزيد عن 
 كسر  أولتجنب شرǷ   ر يف التعامل مع مصدر الراديوم املشع يف حال دعت الضرورة اىل استخدامه،              جيب احلذ  .19

 .اإلشعاعي لتجنب التعرض لغاز الرادون الذي يكون قد تكون نتيجة االحنالل ،الغالف احلافظ
),(  مشعات بيتا مثلحفظجيب  .20 9090 YSr االنكباحية األشعة أنتاج لتجنب ،يف دروع مناسبة 

ation) hlung Radi(Bremsstra ، تكون انسب كدروع Ȑبالعادة املواد ذات العدد الذري املنخف
 .لباعثات جسيمات بيتا

 وكذلك مصادر الراديوم والسيزيوم   ،كبسولةسحوق داخل   جتنب تعقيم املصادر املشعة اليت تكون على شكل م         .21
شرǷ الوعـاء احلـافظ     ưا يؤدي اىل    تتمدد  ل قابلة ،أƝرة أو غازات   انبعاث وذلك الحتمالية    ،بواسطة احلرارة 

 . يف احمليطإشعاعي تلوث حدوثو
 .اجملاورة من وقاية املرضى يف الغرف التأكدمع رين يف كل غرفة معاجلة، ي عن سراآلسرة ال يزيد عدد أنجيب  .22
 باعثة إشعاعيةحول سرير املريȐ يف حال استخدام مصادر جيب توفري واستخدام حواجز وقاية متحركة توضع   .23

 .ألشعة جاما
أو  عدم السماح للمرضى حتت عملية العالج باملصادر املشعة مغادرة غرف املعاجلـة دون تصـريح مسـبق                   .24

 . مباشرإشراف
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 يف أالنيترونات  منتجة للأو جاما ألشعة باعثة إشعاعيةجتنب بقاء العاملني جبوار املريȐ يف حالة العالج مبصادر           .25
 .لضرورة القصوىحاالت ا

 .   جاريةاإلشعاعية التحذيرية املناسبة على غرف املعاجلة يف حال كانت املعاجلة اإلشاراتجيب وضع  .26
د متاثل تام بني املرضى من      ووجخصوصاً، عدم    اإلشعاعية يف املمارسة الطبية ويف املعاجلة       عموماًمن املعروف   

 املتعلقة  أو ، املتعلقة باملريȐ  األخرى العوامل    حيث  من أو ،للعالجومدى االستجابة    مرحلتهحيث تشخيص الورم و   
 واجلرعـات  ، حبيث يشمل تفاصـيل املعاجلـة  ، فان عملية التوثيق تصبح حاجة ملحة لكل مريȐ   لذا .بنوع املرض 

لتسهيل عملية   ،ياإلشعاع وتفاصيل خطة العالج     ، ومعطيات اجلهاز من حيث الدقة وعمليات ضبط اجلودة        ،املعطاة
 اجلرعات العالجية بانتظام حسـب      إعطاء باإلضافة اىل وجوب  .  حدوث مضاعفات للمريȐ   املراجعة والتدقيق عند  

بتوفري معـدات الوقايـة     كان  توفري احلماية والوقاية الالزمة سواء      و تيجة املعاجلة وتقدمها،     ومراقبة ن  ،اجلدول الزمين 
 كلما كان ذلك لغاية حتقيق      األضرار وتقليل   ى مبا يضمن الفائدة القصو    ،ملعاجلة من خالل تطوير طرق ا     أو ،الفيزيائية

  .  املثلىاإلشعاعيةمعايري الوقاية 
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 الفصل الǮامȸ عȊر
 . يف التصوير الصناعɄ والتطǤيقات Ƙȡ الطǤيةاإلȞȉاعيةالوقاية 

 
  :املقدمة

 املؤين يف كافة اجملاالت الطبية والصناعية والبحثية واحد التطبيقات املهمة لإلشعاعانتشر االستخدام املضطرد 
 األمهية  فالتصوير الصناعي من .لتصوير الصناعي املؤين ومصادره يف عمليات ااإلشعاع املؤين هو استخدام لإلشعاع

 املواد حبيث يتم الكشف عن أو هبا من خالل تصوير البينية غري املرئية للمعادن األضرارحبيث يتم فحص بنية املادة دون 
سانية و  وصالت التلحيم واملعادن والكتل اƪراألنابيب بالصغر مثل التشققات غري املرئية يف ةاملتناهيوجود العيوب 

)(أتالفيهالنوع من الفحوصات بالفحوص غري ا يسمى هذ yRadiographtiveNondestruc −.  

 
 جاما املنبعثة من مصادر مشعة مثل أشعة باستخدام أو السينية األشعة أنبوبوتتم هذه الفحوصات باستخدام 

يتم . نيترونات يف الفحوصات النيترونية باستخدام الأو، 60Co)( الكوبالتو، 137Cs)(السيزيومو ،192Ir)( االريديوم
 وغالبا ما يكون الفلم ومن خالل إشعاعي وكاشف األشعةالتصوير هبذه الطريقة بوضع املادة مدار الفحص بني مصدر 

فلم ويف حال وجود عيوب باملادة فان هذه الطريقة يتم الكشف عن بنية املادة الداخلية من خالل الصورة املتكونة على ال
  ).1( هذا العيب كما هو موضح بالشكل  مبينة ماهيةاألشعة املنبعثة من املصدر ستصل اىل فلم األشعة

  
  .إشعاعيفحص املادة باستخدام مصدر ): 1(الشكل 

 لكل دقيقة  جري2 مقدارها إشعاعية السينية املستخدم يف التصوير الصناعي قد يولد جرعة األشعة أنبوب 
وتكون قابلة ،   متنقلة لغايات االستخدام يف املواقع املختلفةاألجهزةعلى مسافة متر يف اهلواء ويف العادة تكون هذه 

 بان يقوم شخص واحد بعملية التصوير يف حظائر أمكانيةللعمل حتت șروف خمتلفة وبعدد قليل من العاملني فهناك 
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 استخدام املصادر املشعة فهو يتم يف بعȐ احلاالت أما.  وغريها من اجملاالتلتصنيعوا واألبنية األنابيبالطائرات وفحص 
 ويتم أنبوب حامل للمصدر املصدر املشع من خالل إليها لذا يتم توجيه األشعة أنبوب إدخالاليت يكون من الصعب 

 كوري من االريديوم 100-30 تبلغ ةإشعاعيواملصدر املشع غالبا ما يكون ذو نشاطية .  اىل املوقع املراد تصويرهإيصاله
 تصويرهاىل املوقع املراد ) 2الشكل ( للمصدر بواسطة كابل تالتبيي الكوبالت ضمن كبسولة صغرية خترج من حاوية أو

وبعد االنتهاء من عملية التصوير يعود املصدر اىل مكان مبيته وبواسطة هذا الكابل يتمكن املشغل من التحكم باملصدر 
  . وبني املصدراء مسافة مناسبة بني املشغلوإبقعن بعد 

 تندرج حتت مسمى التصوير الصناعي تدعي تقنية اللحام باحلزم االلكترونية يتم من خالل أخريهناك تقنية 
 املادة وبالتايل التحامها ببعȐ يف وسط إذابةتسليط وتركيز حزمة مكثفة من االلكترونات ذات طاقة مرتفعة تعمل على 

 مت وإذا كيلو فولت 450-120 واجلهد املستخدم أمبري ملي 200- 20ء ويف العادة يكون مقدار التيار مفرغ من اهلوا
 جرعة ناجتة عن االلكترونات على بعد أنتاج كيلو فولت فهذا يؤدي اىل 150 وجهد أمبري ملي 50استخدام تيار يبلغ 

 السيين املتشتت على بعد متر واحد اإلشعاعن  ملي جري لكل ثانية بينما تبلغ اجلرعة الناجتة ع500نصف متر تبلغ 
  .[127 ,67]  جري يف الساعة1تكون حبدود 

  
  .للمصدر املشع و كبسولة املصدر املشع) الكابل( احلامل واألنبوب اإلشعاعيكامريا التصوير يف التصوير ): 2(الشكل 
  : يف التصوير الصناعɄاإلȞȉاعيةالوقاية 

 يف التصوير الصناعي كانت النتائج مرضية جدا من ناحية اإلشعاعيسة العمل  عقود من ưارأربعةعلى امتداد 
 املرتفع نتيجة اإلشعاعي اجليدة ويف املقابل كان هناك حاالت من التعرض اإلشعاعية يف حال املمارسة اإلشعاعيةالوقاية 
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ع املخصص له بشكل عرضي غري  باالحتكاك املباشر مع املصدر املشع خارج الدرأو الرئيس لإلشعاعالتعرض املباشر 
فالتصوير .  نتيجة هتتك غالف املصدر املشعاإلشعاعي اىل حاالت التلوث باإلضافة واإلمهال نتيجة اجلهل أومتعمد 

 لإلشعاع مرتبطة بطبيعة املمارسة واملصدر لتجنب تعرض العاملني واحلضور إشعاعية وقاية اتإجراء الصناعي يتطلب 
 من نشاط يتم يف نفس الوقت لذا يتطلب أكثر املفتوحة وقد يتزامن وجود أالماكن يتم يف  التصوير بالعادةأنحيث 
 وإدارية من خالل بنية تنظيمية املمارسة املترتبة على هذه اآلثار احليطة واحلذر لوقاية العاملني والعامة والبيئة من األمر
 إشعاعيةت املستخدمة يف هذا اجملال لضمان ưارسة  وتدريب العاملني وبرامج التحقق من جودة وسالمة املعداوتأهيل
  .Ǔمنة

ƙدمǺوليات املستǘمس:  
 ما ميكن سواء بأقل اإلشعاعي جيب ضمان احملافظة على مستويات التعرض اإلشعاعيةلتحقيق الغاية من الوقاية 

 يف احلاالت أو واملعدات جهزةاأل عند تنصيب أو الصيانة أو العامة ضمن املستويات املسموح هبا خالل العمل أوللعاملني 
 ضمان عدم احتمالية األمر كما يتطلب . واملصادر هنائيا عن العملاألجهزةيد ي حتأو عند التوقف أو والطارئهاالستثنائية 

 أو غري املنظور باعتبار كافة العوامل املرتبطة باملمارسة سواء كانت اقتصادية أوحدوث هذا التعرض على املدى املنظور 
عية ويف هذه احلالة فان املسؤولية تقع على عاتق املستخدم وكذلك على السلطة املاحنة لترخيص املمارسة من ناحية اجتما
 قبل منح الترخيص للممارسة فمن املسؤوليات اليت تقع على اإلشعاعي واألمان اإلشعاعية من متطلبات الوقاية التأكد

 اإلشعاعية ومدى مالئمة هذه املعدات من ناحية السالمة الوقاية شعاعيةاإل واملعدات األجهزةعاتق السلطة الرقابية تقيم 
 ومدى مالئمة طرق التشغيل والصيانة وخطط الطوارئ اإلشعاعيةت لشروط السالمة والوقاية ومن مطابقة املنشا

 جمال  فحوصات القبول ومن مؤهالت العاملني يفإجراء و املمارسة ومن وجود السجالت إجازة لشروط اإلشعاعية
 برامج الوقاية إدامةن أ بشاملتخذة اتجراء واإل واملعدات املستخدمة يف املمارسة لɊجهزةالعمل وبرامج ضبط اجلودة 

 والسالمة والتحذير يف األمان من فعالية متطلبات والتأكد والصيانة واملعايرة اإلشعاعية وبرامج مراقبة اجلرعات اإلشعاعية
 املتوفرة حلماية مجيع العاملني والعامة والبيئة واهليكل التنظيمي للعمل وحتديد تطياواالحتيا اإلشعاعية األجهزة

 سالمة املمارسة إدامة من والتأكد املمارسة إيقاف واملصادر املشعة يف حال األجهزةاملسؤوليات لكل فرد ومعرفة مصري 
  . وذلك من خالل التفتيȈ واملراقبة الدورية للسلطة املختصة

ب على املستخدم توفري البيانات املتعلقة باألجهزة واملعدات واملصادر اإلشعاعية وتقدƇ البيانات املمارسة جي
 إجازةب املتعلقةتطلبات  امليفاءاملتعلقة بالعاملني ومؤهالهتم، ومؤهالت ضابط الوقاية اإلشعاعية يف املؤسسة، الست

 اإلشعاعي والسجالت واملسح الشخصيودة والرصد برامج الصيانة والتدريب وضبط اجلكذلك جيب عمل و. املمارسة
 اإلشعاعية الوقاية تواحتياطيا ومواقع التخزين والعمل اإلشعاعيواملراقبة ونتائج اختبارات التدريع وفحوصات التسرب 

  .      املختصةكافة متطلبات السلطات ، لتحقيق  القياس املالئمةأجهزة يف امليدان وتوفري أو سواء كانت املنشاة ثابتة املتخذة
 قبل البدء باملمارسة من حيث ةالالزم يقع على عاتق املشغل مسؤولية توفري التدابري ،اإلشعاعيةيف الوقاية 

 واملصادر املشعة ملتطلبات السالمة من خالل الفحوصات املالئمة ومالئمة تدابري الصيانة اإلشعاعية األجهزةمالئمة 
 وكذلك توفري اتجراء واإل السجالت املتعلقة هبذه التدابري وإدامةة املمارسة  لطبيعهالطارئوضبط اجلودة واحلاالت 
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 هذه الربامج والتدابري من خالل املراجعة إدامة جيب اإلشعاعيةوعند البدء يف املمارسة .  املالئم للعاملنيوالتأهيلالتدريب 
 السالمة أدوات تشمل أنارات جيب  الفحوصات واالختبارات بشكل دوري ومنتظم وهذه االختبإجراء ووالتقييم 
جيب أن تشمل   لذا،. من املالئمة والكفاءة لطبيعة العملوالتأكد اإلشعاعي التحذير والقياس واملراقبة واملسح وأجهزة

  : ما يليهذه الفحوص واالختبارات
ان تكون نتائج  والطارئه يف احلاالت واإليقاف ومفاتيح التشغيل األشعة أنبوبدروع املصادر املشعة وتدريع  .1

  . والسالمةاألمانهذه الفحوصات متطابقة مع اعتبارات 
 من عملها بشكل مالئم وبكامل والتأكد اإلشعاعي املسح وأجهزة اإلشعاعية القياس واملراقبة أجهزةفحص  .2

 . بشكل دوري ومنتظماألجهزة تتم معايرة هذه أن كما جيب ةاالستيعابيطاقتها 
 التحكم وكابالت جاما وملحقاهتا من الكوابل احلاملة للمصدر بأشعةر الفحص الدوري لكامريا التصوي .3

 .األقل على سنوياً هذا الفحص إجراء  يتم جيب أن  و،باملصدر والسالمة الفيزيائية للمصدر املشع
 والتأكد من عدم جتاوز احلدود املسموح هبا األشعة وأجهزة ملصادر اإلشعاعي فحوصات التسرب إجراء  .4

 يف حدها األنبوبساعة على بعد متر واحد من مركز / ميكروسيفرت100رب وهذه احلدود ملقدار التس
 يتم حساب هذه اجلرعة باعتبار معدل اجلرعة أنعلى . 1 هذه الفحوصات بشكل سنويإجراء  ويتم األقصى

)  ( األعلىاملكافئة يف الساعة وحسب معدل النبضة  ratepulseHighest شعة  بالنسبة للمصادر املأما
 بيكريل ويف 200 تكون القيمة اقل من أن وجيب اإلشعاعية فحص التسرب بطريقة املسحة إجراء املغلقة فيتم 

 .    [67]   تعليمات السلطات الرقابيةأو حسب توصيات املصنع أو شهر 12-6العادة جيرى هذا الفحص كل 
 وجود تعليمات للتشغيل للمعرفة الكاملة بكيفية تشغيل  ال بد مناآلمنة اإلشعاعية واملمارسة اإلشعاعيةلغايات الوقاية 

  : تشملأن يف نفس الوقت وهذه التعليمات جيب امن واملعدات بشكل فعال واألجهزة
 يف التصوير الصناعي و اإلشعاعي املؤين الناتج عن ưارسة العمل اإلشعاع وأخطارمعلومات عن طبيعة  .1

  . املستخدمةلɊجهزة والسالمة األمانوسائل 
ية  وكيفالطارئه املباشر يف احلاالت لواملسؤو الطوارئوكيفية الوصول اىل خطة تعليمات الطوارئ  .2

  . يتخذها العاملني يف امليدانأن اليت جيب اتجراء اإل ومعرفة االتصال معه
 وتعليمات استخدام اإلشعاعيةتعليمات التشغيل والعمل الروتينية وتعليمات استخدام وسائل الوقاية  .3

  . العملأثناء واملراقبة اإلنذار وأجهزة اإلشعاعي املسح والقياس أجهزة
 هذه الفحوصات إجراء  واملعدات وجداول باألجهزةتعليمات تتضمن الفحوصات واالختبارات املتعلقة  .4

 .  هذه الفحوصإجراء  هذه الفحوص ونوعية الفحوصات وتعليمات جراء إل التواريǸ املتوقعة موضحا فيه
 ارتداء هذه أوة تشغيلها و مكان وضع ي الشخصي وكيفاإلشعاعيام مقاييس التعرض تعليمات استخد .5

 . عن العملاألجهزة الواجب اختاذها يف حال توقف هذه اتجراءباإلاملقاييس والتعليمات املتعلقة 

                                                 
1 Code of practice for industrial radiography x-ray radiography.   The State Library in Pretoria, the SA Library in Cape 
Town, 2002. 
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 عدم أو توقفها أو اإلشعاعي التصوير أجهزة املطلوبة يف حال فشل عمل اتجراءباإلالتعليمات املتعلقة  .6
 .  للعمل بالكفاءة املطلوبةمالءمتها

 الواجب اختاذها قبل وبعد اتجراءواإل من واىل مكان العمل اإلشعاعية واملصادر األجهزةتعليمات نقل  .7
 .اإلشعاعية واملعدات األجهزةهذه العمليات وكيفية ختزين وحفظ هذه 

 الدائمة ومواقع أوها املؤقتة  ختزينأماكن واملصادر املشعة يبني باألجهزةوجود سجالت اجلرد اƪاصة  .8
 . مصدرأوالعمل اليت توجد فيها واحلالة التشغيلية لكل جهاز 

 ومعدالت اجلرعات اإلشعاع يف التصوير الصناعي هناك حاجة ماسة ملراقبة مستويات اإلشعاعيةيف املمارسة 
  : هواألجهزة متتاز به هذه أن واهم ما جيب أجهزة قياس ومراقبة اإلشعاع باستخدام اإلشعاعية

 وطاقته اإلشعاع املستخدم من حيث االستجابة ومالئمة جهاز القياس مع مستوى اإلشعاع تكون مالئمة لنوع أن .1
 مدى من أعلى اإلشعاع يكون مستوى إشعاعيفعلى سبيل املثال سيكون من غري اجملدي استخدام جهاز قياس 

  .استجابة اجلهاز
  .ر يف خمترب معايرة معتمداي يكون معأنالستخدام والقياس كما جيب  يكون اجلهاز حبالة جيدة وصاſ لأنجيب  .2
)2/5.2/( قابل لقياس معدل جرعة يتراوح ما بنيمدى القياس للجهاز  يكون أن .3 hmSvhSv −µ  وان يكون

)100/( لغاية مدى القياس فيه hmSv عند التشغيل كماباإلضافة źيكون أن جيب  اىل قابلية فحص البطارية الذا 
  .قابل للعمل حتت الظروف اجلوية املختلفة

 من موقع أكثر يف حال وجود األشعة ومصادر األشعة أجهزة القياس تتناسب مع عدد أجهزةوجود عدد كايف من  .4
 يف حال صعوبة توفري العدد اإلشعاعي وجود برنامج منتظم للقياس واملسح أو يف وقت واحد اإلشعاعيةللممارسة 
 املسيطر اإلشعاعي ملناطق العمل اإلشعاعية القياس وان تكون نتائج هذه املسوحات والقياسات أجهزةن الكايف م

 . تكون هذه النتائج موثقه يف سجالت خاصة وبشكل دائمأن وجيب لإلشرافعليها واملناطق اƪاضعة 
 اليت تعطي القراءة مباشرة لكافة قاييس أجليبيه واملTLD  للعاملني مثل الوضحاتالشخصيتوفري مقاييس التعرض  .5

 .العاملني
 الطوارئ يف التصوير الصناعي توفري خطة حلاالت اإلشعاعيمن املسؤوليات اليت تقع على عاتق املمارس للعمل 

ال  قد ةاالعتياديففي حالة احلوادث . املوضوعة من قبل السلطات املختصةاإلشعاعية متطابقة مع تعليمات الطوارئ 
 السلطات إبالغ  و وميكن معاجلة املشكلة على املستوى الداخلي للمؤسسة  ، تدخل خارجي ملعاجلة الوضعاألمريتطلب 

 أن واليت ميكن األكرب يف حالة احلوادث أما اليت مت اختاذها لتفادي التبعات املترتبة على هذه احلادثة اتجراءواإلباحلادث 
 ويستدعي  ، ال ميكن السيطرة عليها على املستوى الداخلي للمؤسسةأخرى  تبعاتأوتؤدي اىل حدوث تلوث بيئي 

 وارئ إشعاعيةط وجود خطة األمر يتطلب األمرينففي كال .  من قبل السلطات املختصةأوسع تدخل على نطاق األمر
 نطاق ىكانت عل تنشأ عن هذه املمارسة سواء أنجمازة ومعتمدة من قبل السلطات املختصة تعاž احلاالت اليت ميكن 

  .أو نطاق واسعحمدود 
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 وهذه . الداخلية واƪارجيةأن تزود للمستخدم لوضع خطته جيب اإلشعاعية وارئطالاƪطوط العريضة ƪطة 
 تكون مناسبة لطبيعة املمارسة وان تشمل تقدير لالحتماالت املستقبلية مبنية على طبيعة املمارسة أن جيب اإلرشادات

بط بني اƪطة  التراتأكيد وكذلك  ، تترتب بناء على هذه االحتماالتأن اليت من املمكن أورتبة احلالية والتبعات املت
ƽطط األƪطة لالداخلية واƪاىل باإلضافة وبيان الطرق والوسائل اليت تساعد املستخدم على تنفيذ االلتزامات املتعلقة با 

  . العامةأوبية سواء للعاملني ƽوهلا للجانب الطƑ والعالجي وكيفية تقدƇ املساعدة الط

  
 . يف التصوير الصناعياإلشعاعي املسح أجهزةاستخدام ): 3(الشكل 

 تعد وتراجع من قبل خبري من طرف السلطات الرقابية قبل منح الترخيص أن جيب اإلشعاعية وارئطالخطة 
 املسوحات إجراء  كامنة وكيفية  تكون ذات خطورةأن اليت ميكن األحداث أو يتم اعتبار النقاط أنللممارسة وجيب 

 لتصحيحيها اتجراءواإل املتابعة والتحقق اتإجراءو وكيفية تقدير اجلرعات اإلشعاعي ووسائل املسح والقياس اإلشعاعية
 التبعات املترتبة يف حال وقوع احلادث من خالل الدراسة والتحليل حلوادث مشاهبة واقتراح أولتاليف هذا التعرض 

  . على هذه اƪططةزمالالالتحسينات 
 حتت الطلب يقوم بتقدƇ االستشارة واƪربة أو توفري شخص مؤهل متفرغ اإلشعاعيجيب على املمارس للعمل   

 ومعايرهتا األجهزة اإلشعاعية يكون على دراية وخربة يف تشغيل وصيانة اإلشعاعية واألجهزة اإلشعاعيةيف شؤون الوقاية 
 اتإجراءب واملعدات وان يكون على معرفة ودراية تامة األجهزة عن استخدام هذه  وتقييم املخاطر الناجتةوإصالحها

 مبالءمتها واإلقرار األجهزة لعملية التفويȐ وهتيئة   وتنصيباإلشعاعية ويف طبيعة املمارسة اإلشعاعيةووسائل الوقاية 
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)( للعمل ingCommission . يف مناطق اإلشعاعة مستويات  مسؤوليات مراقبالشخصكما تقع على عاتق هذا 
 وحاالت التعرض وارئ اإلشعاعيةطال  ومسؤولياتاإلشعاعية وحميطة والتحقق من متطلبات الوقاية اإلشعاعيالعمل 

 للعمل اآلمنة املمارسة إعداد دليل وكذلك اإلشعاعية الزائد وتدريب العاملني يف جمال العمل والوقاية اإلشعاعي
  . اإلشعاعي
 تقييم للمخاطر إجراء ب يقوم اإلشعاعيةغل توفري شخص مؤهل ومتفرغ للعمل كضابط للوقاية على املشجيب   
 ومداخلها وطرق اإلشعاعية ومناطق املراقبة اإلشعاعي وحتديد مناطق العمل اإلشعاعية وارئطال وضع خطط اإلشعاعية

 اإلشعاعي وحميطة ومتابعة قياس التعرض  العملأماكن والقياس يف اإلشعاعية املراقبة بأعمالالسيطرة عليها والقيام 
 من صالحية والتأكد اإلشعاعي القياس أدوات من التزام العاملني بارتداء املقاييس الشخصية وƥل والتأكد الشخصي ،

 املناسبة للتقليل من مقدار التعرضات اتجراءاإلتعليمات املمارسة وعلية اختاذ إعداد و القياس واملراقبة والتحذير أجهزة
  ، الالزمة لعدم تكرارهااتجراءاإل الزائد واختاذ اإلشعاعي والتحقق من حاالت التعرض  ، قدر االمكاناإلشعاعية

كما يقوم هذا .  تواجدها وسالمة طرق نقلها وختزينهاأماكن من والتأكد اإلشعاعية واألجهزةومراقبة حركة املصادر 
  جيب عليه أن يقوم كذلك العمل باستمرار ،مملني ويقوم بتقيياإلشعاعي والعا املباشر على العمل باإلشرافالشخص 

 غري اإلشعاعيبرامج الصيانة والقياس ووضع احملددات اليت يراها مناسبة على املمارسة واليت تضمن عدم التعرض إعداد ب
 األشخاص اختيار ى عاتقه كما يقع علاإلشعاعية واألجهزة اإلشعاعية السجالت والوثائق املتعلقة بالوقاية إعداد  واملربر 

  . تدريبهمالعمل على  واإلشعاعياملؤهلني واملالئمني للعمل 
 سنة وان يكونوا قد تلقوا 18 عن أعمارهم ال تقل أن جيب اإلشعاعيبالنسبة للعاملني يف جمال التصوير   
ان يكونوا قد تلقوا املعرفة  املناسب يف جمال العمل واجتازوا االمتحانات املقررة هلذه املمارسة ووالتأهيلالتدريب 
 تشمل طبيعة أن وهذه املعرفة جيب  ، املؤيناإلشعاع مع اآلمن وطرق التعامل اإلشعاعية يف جمال الوقاية األساسية
 طرق حساب  وطرق قياسه ومعرفةاإلشعاع ووحدات قياس ، احليويةوتأثرياته املؤين وطرق تفاعله مع املادة اإلشعاع

 اإلشعاعية مثل استخدام الدروع اإلشعاعي ومعرفة العوامل اليت حتد من مقدار التعرض ،دالهتاومع اجلرعات اإلشعاعية
 وطرق استخدامها وتوșيف عامل املسافة والزمن يف ختفيȐ معدالت اإلشعاعيةع وومواصفات املواد املستخدمة يف الدر

 وكيفية ختفيȐ اإلشعاعي واالحنالل عيةاإلشعا واملصادر اإلشعاعيكذلك جيب تعريفهم بالنشاط . اإلشعاعيالتعرض 
 والنقل للمواد اآلمن وطرق التخزين اإلشعاعية حد ưكن ومتطلبات السلطات املختصة يف جمال الوقاية ألقلاجلرعات 

 العمل الروتيين ويف أثناء واألمان السالمة اتإجراءو اإلشعاعية واملصادر األجهزةاملشعة و تعليمات املمارسة واستخدام 
 األجهزة أداء وكذلك االختبارات الروتينية لسالمة وارئطال اتإجراء واالستجابة مع وارئ اإلشعاعيةطال تحاال

  . اإلشعاعيةواملعدات 
  : املستǺدمة يف التصوير الصناعɄاإلȞȉاعية و املصادر األجȂȾة

إجراء  ، حيث يتملصناعي واملصادر املشعة يف التصوير ااإلشعاعية التصوير واملعدات أجهزةستعمل العديد من ت 
 بعȐ هذه ضباستعرا وسنقوم ، سابقاه كما مت ذكر، باستخدام مصدر مشعأو ،األشعة أنبوبالفحص باستخدام 

  .اإلشعاعية واملصادر األجهزة
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  : جاماȞȉǕةȭامƘا التصوير باستǺداȳ مصدر  •
، 137Cs)(والسيزيوم ، 192Ir)(االريديوم  جاما مغلق يف عملية التصوير  مثل لɊشعةيتم استخدام مصدر مشع 

 شيوعا لالستخدام أكثرهاويعترب مصدر االريديوم  )1( من املصادر املبينة باجلدول رقم  غريةأو  ، 60Co)(والكوبالت 
نصر املشع وبالتايل فان Ƨك املادة املراد  جاما املنبعثة من العأشعةوبالعموم فان اختيار املصدر املشع يعتمد على طاقة 

  .  الفحصجراء إل مالئمة األكثرفحصها حيدد املصدر 
  .املصادر املشعة املستخدمة يف التصوير الصناعي وƧك املادة املالئم للفحص): 1(اجلدول 

  
يف وهي التصوير كامريا (يف كامريا التصوير يتم وضع املصدر املشع املغلق داخل حاوية مدرعة بشكل مالئم 

 للوصول اىل موقع  املشعاملصدرمن خالله  مير ويتصل هذا املصدر بكابل جموف ،) حاوية املصدر املشع عبارة عناحلقيقة
 داخل اإلشعاعي تبيت املصدر داخل الدرع إعادة   وبعد االنتهاء من عملية التصوير يتم ،التصوير بواسطة كابل حتكم

 وتصنف هذه احلالة من ،عادتهإالت يعلق املصدر املشع داخل الكابل ويصبح من الصعب يف بعȐ احلا. كامريا التصوير
للتأكد من صالحيته دائما من احلالة الفيزيائية للكابل،  التأكد الضروري من فأنه لذا ، الداخليةاإلشعاعيةضمن احلوادث 

 املصدر وقد إعادة نتيجة حماوالت إشعاعية حƓ ال يؤدي ذلك اىل تعرض العاملني جلرعات ، بيسرحلمل املصدر وإعادته
  . مصدر زائف لفحص الكابلماستخدايتم 

)( يتم تصنيف كامريات التصوير اىل كامريا حممولة   portableP  اثنني وال أو يتم ƥلها من قبل شخص −
)(  وكامريا متحركة، كغم50يتجاوز وزهنا  mobileM  بواسطة وسيلة نقل مثل أخراىل  ميكن نقلها من مكان −

)(كامريا ثابتة  و،العربة FixedF  عن طريق أما وهذه الكامريات تقوم بالتصوير ، تستخدم بشكل ثابت يف التصوير−
أو بدوران املصدر باجتاه ) اإلغالقبوابة  (اإلشعاعي الدرع إزالة أو بفتح وإƴاالتصوير دون خروج املصدر من الكامريا 

ىل موقع  Ɲروج املصدر من الكامريا من خالل كابل جموف يصل اأو). 4(فتحة التصوير كما هو مبني بالشكل رقم 
قدار اجلرعات املسموح هبا على بالنسبة مل أما ،)5( كما هو موضح بالشكل ، بعد االنتهاءالتصوير،  مث يعود اىل مكانه

 . كامريا التصويرصنفب وذلك حس) 2(سطح الكامريا فهو مبني يف اجلدول رقم 
   .[67]  حدود اجلرعات املسموح به على سطح كامريا التصوير): 2(اجلدول 

Maximum dose equivalent rate (µSv·h -1, (mrem·h -1 )) on external surface of container 
At 1 m At 50 mm At surface 

Class 

20, (2) 500, (50) 2000, (200) P 
50, (5) 1000, (100) 2000, (200) M 

100, (10) 1000, (100) 2000, (200) F 

 والتصوير األنابيب يف غايات معينة مثل تصوير لالستخدامكامريات التصوير اميم اƪاصة بهناك بعȐ التص
كامريا  وغالبا ما تستخدم ال، املطلوبقالتطبي يكون مالئم لطبيعة أنلذلك فان نوع كامريا التصوير جيب ، حتت املاء
  .يف التطبيق الذي صممت الكامريا من اجله اساساًللتصوير 
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  للكامريااإلشعاعي فان تصميم الدرع ، لذا كامريات التصوير هذه صممت لغايات العمل مبواقع خمتلفةأنمبا   
مات نقل املواد املشعة من هذا  وينطبق عليها تعليB  من الصنفاإلشعاعية يتناسب مع تعليمات نقل املواد جيب أن
 واملقاومة يف حال الغمر ، القاسية واليت تسبب حتطم املادةالتأثرياتوذلك من حيث قدرهتا على حتمل  ،[70]  الصنف
.  املختلفة لضمان عدم تسرب املادة املشعة حتت هذه الظروف، وذلك احلرارةتأثرياتان تتحمل و ، بالسوائلأوباملاء 
بعȐ يف .  حلفظ املصدر املشع داخل الدرع)قفل ( حمكمإغالق هذه الكامريات مزودة بنظام  تكونأن  جيبكما

  ưا يؤدي، داخل الدرعتالتبيياملصدر اىل مكان إعادة  يكون من الصعب و ،)القفل( يتعطل نظام اإلغالق احلاالت قد
 لتجنب وقوع هذا النوع من ،غالقاإلنظام دائما من صالحية  التأكد لذا جيب ،ربر غري مشعاعيإتعرض هذا اىل 
  .اإلشعاعيةاحلوادث 

  
  . دوران املصدر باجتاه الفتحةأو اإلغالق بفتح بوابة أماكامريا التصوير ذات املصدر الثابت و يتم التصوير ): 4(الشكل 

 
  .املتحرككامريا التصوير ذات املصدر ): 5(الشكل 

 نقوȇ على كامريات التصوير  أو وإشاراتوجود معلومات  والسالمة تستوجب اإلشعاعية متطلبات الوقاية نإ
  التحذير من احتواء الكامريا على مصدر مشع ومبقاس واضحوإشارة املنبعث من املصدر اإلشعاعتبني وتدل على نوع 

كما جيب وجود معلومات عن معدل اجلرعة .  سم يف كلمة التحذير1 عن  فيه ال يقل ارتفاع احلرفومقروء،
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 حسب ، وذلك للمصدر وتاريǸ قياس هذه النشاطية ومعلومات عن املنتجاإلشعاعيةومقدار النشاطية  األقصى اإلشعاعية
)3999( التعليمات الدولية −ISO [108] ،تبني اسم الصانع واملوديل والرقم املتسلسل أن واليت جيب ، ما يكافئهاأو 

) ( اليورانيوم املنضب ويف حالة استخدام مادة .والصنف والفئة والوزن UraniumDepletedDU  جيب ، كدرع−
كما جيب وجود معلومات عن البنية الفيزيائية . وجود معلومة دالة على ذلك ووزن اليورانيوم املنضب املستخدم

  ورقم التعريف للمصدر املشع املغلقاإلشعاعي للمصدر املشع مثل الرمز العنصر والوزن الذري والنشاط ةوالكيميائي
 اىل املعلومات باإلضافةهذا . واسم املنتج ويف حال استبدال املصدر جيب وضع املعلومات اجلديدة اƪاصة باملصدر اجلديد

اƪاصة مبقاومة وحتمل الدرع واملصدر للحرارة والضغط والسوائل والتشققات وغريه من املعلومات اƪاصة بالبنية 
  .الفيزيائية للمصدر املشع واحلاوية

• ǡوǤنǕ ةاȞȉالسينيةأل :  
 باستخدام ، التصوير الصناعي الفلورسكوŸأو التقليدي   السينية يف التصوير الصناعياألشعة أنبوبيستخدم 

 بكابل كهربائي مع األنبوب حبيث يتم وصل هذا ،)6( كما هو مبني بالشكل ،األغراض املتنقل متعدد األشعة أنبوب
 اليت يتعرض هلا املشغل تعتمد عل طول الكابل اإلشعاعيةتصوير فان اجلرعة  ويف حالة ال.لɊنبوبلوحة التحكم والتغذية 

 على األنبوب كيلو فولت وحيتوي 300 األنبوب هلذا األعلى وقد يبلغ اجلهد األشعة أنبوبوبعد لوحة التحكم عن 
   [15 ,6]  ناواألمسالمة تطلبات المل  مطابقاألنبوب وجيب يكون لɊشعة أكثر أو وقد حيتوي على خمرج األشعةحمدد حلقل 
 خطر حول اىل وجود املعلومات التحذيرية باإلضافة ، ومؤشرات التشغيلإنذار ووجود نظام ، التحكم Ǔليةمن حيث
 ومؤشرات اجلهد والتيار على لوحة التحكم ، ومؤقت زمين لتحديد زمن التشغيل، ومفتاح التشغيل اليدوي،اإلشعاع
ال  أنجيب واليت  ،اإلشعاعي وان جيتاز اختبارات التسرب ،مناسب مدرع بشكل بوباألن يكون أنكما جيب . الرئيسية
 أعلىويف حال استخدام جهد .  [67] أقصى كحد األنبوبساعة على بعد متر واحد من /ميكروسيفرت 100 زتتجاو

  . املسموح للتسرب حسب تعليمات املمارسة املستخدمةاألعلىفقد يزيد احلد 

  
  .األشعة السينية املستخدم يف التصوير الصناعي ولوحة التحكمأنبوب ): 6(الشكل 
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 ،قد تستخدم أجهزة إشعاعية أخرى لغايات التصوير الصناعي حسب طبيعة العمل مثل املسارعات اƪطية
 أو ،تتم يف موقع ثابتاليت  للفحوصات اليت تتطلب قدرة اختراق عالية و، مليون إلكترون فولت5بطاقة تصل اىل 

 فحص  عمليةمثلامليدانية قع ا  يوضع يف عربة شحن كبرية للتصوير يف املوCyclotron)(سارع متنقل ميستخدم 
 أو املصادر املشعة لبعȐ التطبيقات املعينة مثل التصوير اإلشعاعي ،كما ميكن استخدام بعȐ األجهزة اإلشعاعية. اجلسور
 ويف حال ،)7(كما هو مبني يف الشكل و ،ف داخل األنابيب الكبرية أو لتصوير األنابيب عن طريق التزحي،حتت املاء

 باستخدام املصادر املشعة يف  اإلشعاعية املتعلقةنطبق عليها تعليمات الوقايةجيب أن ت فانه ة،در املشعااستخدام املص
  .  مان اإلشعاعي النقل والتخزين وغريه من املتطلبات املتعلقة بالسالمة واأل طريقة من حيث،التصوير الصناعي

  

  
  .األنابيبالتصوير الصناعي عن طريق الزحف داخل ): 7(الشكل 

Ÿالتصوير الصناعي الفلورسكو )  ( yradiographtimereal ، يف التصوير املتعددةهو احد طرق التصوير 
والكاشف  األشعة الصورة بطريقة حموسبة حيث يتم وضع املادة مدار الفحص بني مصدر تظهريالصناعي حيث يتم 

 دوران املادة نفسها كما هو أو   ويتم التصوير من عدة زوايا من خالل دوران املصدر والكاشف حول املادةاإلشعاعي
 .ومن مث يتم جتميع الصورة النهائية باستخدام احلاسوب) 8(موضح بالشكل 

  :التصوير الصناعɄ يف املواقȜ الǮابتة •
يكون من  وبالتايل ، كونه يتم يف منشاة مصممة هلذه الغاية،بأنه أكثر أمانا  ميتاز التصوير الصناعي يف املوقع الدائم

 ، والسيطرة على أماكن العمل اإلشعاعي،التدريععملية  مثل ،قعا املو هذه السيطرة على العوامل الفيزيائية يفاملمكن
 إذا ما احلدود املسموح هبا ألقل من  وبالتايل ختفيȐ مقدار التعرض اإلشعاعي للعاملني،وتنصيب أجهزة املراقبة واإلنذار

 داخل منشأه مدرعة بشكل مالئم حسب  يتمالتصوير اإلشعاعي الصناعي.  الوقاية اإلشعاعية الالزمةتمت أحتاذ احتياطيا
 أو ، حيث ميكن أن يتم التصوير باستخدام مسارع خطي، املصدر اإلشعاعي املستخدم نوع وحسب،طبيعة املمارسة

مناطق العمل اإلشعاعي واملناطق   يكون تعني. جيب أن يكون الدرع مالئم لطبيعة االستخداملذا ،أنبوب أشعة سينية
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اإلشارات التحذيرية املناسبة وضع  وإșهارها بشكل واضح من خالل أسهل، ويتميف هذه املواقع اƪاضعة لإلشراف 
 باإلضافة لسهولة حتديد ومراقبة ،نوالسيطرة على منافذ الدخول والتحكم بتشغيل األجهزة اإلشعاعية بشكل Ǔما

  .اجلرعات اإلشعاعية وتوفري وسائل الوقاية اإلشعاعية

  
 .التصوير الصناعي الفلورسكوŸ): 8(الشكل 

 من حيث اإلشعاعية بعني االعتبار متطلبات الوقاية األخذ منشأة للتصوير الصناعي الثابت جيب تصميمعند 
بات السلطات الرقابية وحدود اجلرعات املسموح هبا حسب تصنيف مناطق العمل  مبا يتناسب مع متطلاإلشعاعيالتدريع 
 املناسبة اإلغالق أنظمة من خالل السيطرة على املنافذ ووضع ،إشعاعية وبشكل يضمن عدم وقوع حوادث اإلشعاعي
 وأجهزة اإلشعاعيةة  املراقبأجهزة وتنصيب ه الطارئتاحلاال يف اإليقاف وأزرار التحذيرية املناسبة اإلشاراتووضع 

  ).9(التحذير كما هو موضح بالشكل 
فانه من املستحسن األخذ بعني وباإلضافة اىل مالئمة الدرع لطبيعة العمل املنظور،  ،عند تصميم الدروع اإلشعاعية

وبيانات الدروع  ويقع على عاتق املمارس تقدƇ الرسوم البيانية للموقع وحميطة كامال . أيضاًاالعتبار التطورات املستقبلية
 بياناتال كما جيب أن تتضمن الرسومات ، من حيث السمك والكثافة والنوع واملساحات واألبعاد،اإلشعاعية املقامة

،  الشعاع الفعال واإلشعاع املتشتت، وحتديد اجتاهاتالواقعة أسفل املنشاة وما يعلوها والنشاطات ،املداخلب املتعلقة
 أو ، وطبيعة العمل ونوع األجهزة واملواد املشعة املستخدمة، األشغال يف املناطق احمليطةباإلضافة اىل حجم العمل ومقدار

  . على مقادير التعرض اإلشعاعي وذلك لضمان السيطرة،اليت ستستخدم يف املنشأة
تخدام  وهذا االس، ما يتم استخدام طيف واسع من املواد املشعة واألجهزة اإلشعاعية يف هذا النوع من املنشاتعادةً

 أو ما يكافئها مثل عمليات النقل بدون ، االستخدام غري املشروع عمليةيتطلب تامني هذه األجهزة واملصادر من
ولضمان السيطرة والتحكم باجلرعات .  أو السرقة أو التخريب من خالل توفري نظام اإلغالق واحلماية املناسب،تصريح

واإلرشادات املتعلقة بتشغيل األجهزة واستخدام املصادر وتعليمات  جيب على املستخدم توفري التعليمات ،اإلشعاعية
 وتعليمات استخدام أجهزة املراقبة والقياس والتعامل مع أجهزة اإلنذار ومقاييس اجلرعات الشخصية ةالتشغيل الروتيني

ملتعلقة بكيفية القيام  باإلضافة اىل تدريب العاملني على كافة األمور ا،ات الطوارئ اإلشعاعية والتعامل معهاإجراءو
 ملصادر اإلشعاع واحلد من اآلمنبالعمل اإلشعاعي بكفاءة وااللتزام مبتطلبات الوقاية اإلشعاعية مبا يضمن االستخدام 

  .التعرضات اإلشعاعية غري املربرة
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  . التصوير الصناعيألغراض ملوقع ثابت يستخدم يتوضيحخمطط ): 9(الشكل 

• Ɔامليدا Ʉالتصوير الصناع:  
خارج املنشات املخصصة هلذه   يف التصوير الصناعي يف مواقع العمل امليدانيةاإلشعاعيةالعديد من املمارسات تتم 
 اتإجراءمارسة هبذا الشكل وتقتضي امل.  ذات طبيعة متباينةأماكنويف  خمتلفة ة تشغيلييتم العمل حتث șروف، والغاية

، مثل األخرىقع والظروف ااملتغريات يف طبيعة املوالعديد من وجود  ل، نظراً مالئمة يف مواقع التصويرإشعاعيةوقاية 
 بدواعي أو ،أالماكنالتواجد يف هذه  طبيعة العمل بتقتضيه  قد ملا، غري املقصود للعامةأو ،التواجد املقصودعملية 
  . لإلشعاع لذا يتوجب احليطة واحلذر لتجنيب هذه اجملاميع التعرض غري املربر ،الفضول

 يف امليدان جيب يف البداية حتضري وجتهيز املوقع للتصوير من خالل اإلشعاعيةيف حال وجود النية للقيام باملمارسة 
 واإلشاراتوضع املوانع املؤقتة ، من خالل و دخول املنطقة احملددةأوحتديد منطقة العمل ومنع غري املعنيني من التواجد 

  ).10( وذلك كما هو موضح بالشكل اإلشعاعيعمل التحذيرية املناسبة حلني االنتهاء من ال
 تعني مبوافقة السلطات الرقابية وبعد توضيح وبيان التوزيع أن املؤقتة جيب اإلشعاعيعند حتديد منطقة العمل 

 اƪط الكنتوري الذي  ضمن املدة الزمنية لعملية التصوير وتكون حدود منطقة التصوير علىاإلشعاعيةالكنتوري للجرعة 
 اإلشغال احلدود املسموح هبا ملعدل اجلرعة السنوي للعامة وبناء على معامل اإلشعاعية معدالت اجلرعة عدى فيهال تت

ساعة / مايكروسيفرت20-7.5 زال تتجاو أنواجلرعة املسموح هبا حلد املنطقة املعينة للتصوير جيب . للمنطقة احملاذية
 الستخدام احملدد اإلمكانية  وجود ويف حال عدم، التصويرعملية يف) collimator (األشعةيف حال استخدام حمدد حقل 

ة بالكامل ني املعاإلشعاعيمنطقة التصوير كما جيب إخالء  ساعة،/ ميكروسيفرت50ة املسموح به يبلغ حد اجلرع
 ،مل بالكااإلشعاعية عن وقف املمارسة اإلعالن وحƓ قبل البدء بالتصوير اإلخالءلغايات إجراء عملية والتحذير 
 استدعى إذاوالصوتية )  املتقطعةاإلضاءة( التحذير املرئية إشارات والتحذيرية واستخدام اإلشارات اىل وضع باإلضافة
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 حلدود املنطقة املعينة للتصوير واحملافظة على عدم الدخول اىل اإلشعاعي املراقبة والقياس أجهزة ذلك واستخدام األمر
  .  البشري ملنع الدخول اىل املنطقةاإلشراف من خالل أوادية  من خالل وضع العوائق املأمااملنطقة 

  
  . الصناعياإلشعاعيحتضري وحتديد موقع التصوير امليداين يف التصوير ):10(الشكل 

 يتم االستعاضة عن اإلشعاعيةيف حال وجود موانع موضوعية لتحديد املنطقة مبا يتناسب مع معدل اجلرعات 
ل على تسديد الشعاع الفعال  يعمإشعاعي من خالل تصميم درع ،يف منطقة التصوير اإلشعاعيةذلك بوضع الدروع 

 أو ، الرصاصأو ، التنجستونأو ، وهذا النوع من الدروع يصنع بالعادة من مادة اليورانيوم املنضب، منطقة واحدةباجتاه
 حƓ أو ، اƪرسانةأو ، قطع الطوبأو ،ؤقتة اجلدران املأو ،من خالل استخدام احلواجز املادية املتوفرة مثل الدروع املتنقلة

  . باستخدام املركبات
 ومنع الدخول ، املالئمة للسيطرة على منطقة التصويراتجراءاإل التصوير توفري كافة إثناءجيب على املستخدم 

 حتذير وتعليمات زةوأجه إشعاعية قياس ومراقبة أجهزة من اإلشعاعية الوقاية تاحتياطيا وتوفري كافة  أثناء التصوير،إليها
 وتوفري مقاييس التعرض والطوارئ اإلشعاعية اإلشعاعية الوقاية اتإجراء العاملني على وتأهيلاملمارسة وتدريب 

  .اإلشعاعي املسح وأجهزة الشخصي اإلشعاعي
  : يف التصوير الصناعɄاإلȑافية تاɍحتياطيا
 فعلى سبيل املثال ميكن القيام ، اقل ما ميكنإلشعاعيا يتم اختيار املادة املشعة حبيث يكون التعرض أنمن املهم   

 وميكن تقليل مقدار ،كوري50صل اىل إشعاعي ي دام مصدر االريديوم املشع بنشاط التصوير باستخأعمالمبعظم 
 وقاية أخرى مثل استخدام األفالم السريعة والصفائح املكثفة وباألخص عندما يتم تبتوفري احتياطيا اإلشعاعيالتعرض 

  .  اليت مت ذكرهااإلشعاعية اىل توفري متطلبات الوقاية باإلضافةتخدام املصادر املشعة يف عمليات التصوير اس
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 احملمولة واحملددات اإلشعاعي املسح أجهزة الفحوصات قبل توفري وحتضري إجراء بكما جيب عدم البدء 
جتهيز وفحص كابل نقل املصدر وكابل التحكم عن  لتحديد منطقة التصوير وواألشرطةوالدروع واحلواجز الواقية املؤقتة 

 احلمل واملناولة أدوات مثل الطوارئ اإلشعاعية وأدوات التحذيرية املناسبة ومساند حتديد منطقة التصوير واإلشاراتبعد 
  .لɊذى وضمان عدم تعرض كامريا التصوير ملحقاهتا واألجهزة للمصادر اآلمنعن بعد وتوفري وسيلة النقل 

 من صالحية التأكد من خالل ،قبل البدء بعملية التصويرتأكد من كامريا التصوير أو جهاز التصوير، جيب ال  
 املصدر سالمة ونظافة اجملري الذي مير فيه من والتأكد ،وتفقد الرباغي والكابل) جسم الكامريا(الدرع احلافظ للمصدر 

 عملية إمتامبعد و.  عدل اجلرعة على سطح الكامريا لقياس مباإلضافة ،املشع وفحص وصلة الكابل مع جسم الكامريا
 التصوير أجهزةمشعة ومعاينة   مصادرأي نسيان أو من عدم فقدان للتأكد ، جيب معاينة املنطقة ومسحها،التصوير

  . النقلأثناءوالتأكد من عدم تضررها  جيدا قبل ختزينها إغالقها حكاموإ ، هباأضرار من عدم حدوث والتأكدوملحقاهتا 
Ʉدمة يف التصوير الصناعǺة املستȞȊونقل املصادر امل ȸيȂơ:  

 أو ملنع تعرض هذه املصادر لعمليات السرقة ،يشترط عند حتزين املصادر املشعة ختزينها مبكان امن وحمكم
ح  وان ال يستبا، التحذيرية املناسبة على مكان التخزيناإلشاراتكما جيب وضع . طأاƪ  بطريق االستخدامأوالتخريب 

وان يكون   اىل منطقة التخزين، الدخول عمليةالسيطرة على، وذلك من خالل أخرى نشاطات أليمكان التخزين 
 الغمر أو املناسبة ملنع حدوث احلرائق اتجراءاإل كما جيب توفري ، املخولني فقط دون غريهماألشخاصالدخول حمصور ب

 ويف حال اقتضت الضرورة ،لإلشعاع اآلخرين عدم تعرض  اىل وجود التدريع املالئم مبا يضمنباإلضافة ،بالسوائل
 اإلشعاعية ال يزيد معدل اجلرعة أن جيب ،اإلشعاعيغري العاملني يف اجملال من  أشخاصاستخدام موقع التخزين من قبل 

 جرد دوري وجرد غري إجراء كما جيب .  السلطات املختصة حتدده حسب ما أوالساعة / مايكروسيفرت2.5عن 
  .ت مكان التخزينحملتويا) جائيف(معلن 

 يف أال من مكان التخزين إخراج املصادر املشعة جيب عدم ،أخر  املصادر املشعة من مكان اىلعندما يتم نقل
 أن يتم وجيب ، وال جيب نقل هذه املصادر مبعزل عن حاوياهتا، للتصويراالنتهاء بشكل كامل من عملية التجهيزحالة 
 ، خالل عملية النقل على ثبات املصادرواإلبقاء ، ويفضل النقل دائما بعربة نقل،تاح الغلق منها واخذ مفإغالقهاو تأمينها

 التعليمات الصادرة عن اهليئات الدوليةحسب  أو ، حسب التعليمات املتبعة يف النقل،وااللتزام بتعليمات نقل املواد املشعة
 وقد ، السلطات املختصة بعملية النقلعالموإيق عملية النقل  وتوث، يتم توسيم املادةأن تقضى بأنه جيبواليت ،   [70]

 وسالمة اإلشعاعي الفحوصات املتعلقة بالتسرب إجراء ب خمولة أو من قبل هيئة خمتصة ، فحص الطرد املنقولاألمريتطلب 
 وحسب ،B  الصنفأو Aلرزم من الصنف اواصفات مل مطابقة  مواصفات الرزمة تكونأنجيب ، و الدرعأوالرزمة 
 ،80 رقم  يف نقل املصادر املشعة،األمانو  السالمة يف سلسة10دول رقم اجل و9دول رقم اجل موضح يفما هو 

  .  [50] الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةو
 ، ووسيلة النقل،ري املتطلبات اƪاصة بالناقل اىل املتطلبات اƪاصة بنقل املصادر املشعة جيب كذلك توفباإلضافة

 الوثائق املتعلقة بالشحنة وإرفاق ، الناقلتأهيل ، من خالل العمل علىعندما يتم نقل املصادر على الطرقات العامة
فية  اجلهة املسؤولة وكيأو مع بيان الشخص ، للداللة على عملية نقل املواد املشعة، التحذيريةاإلشارات ووضع ،وتوثيقها
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 املالئمة هلذه الطوارئ يكون لدى املسؤول يف هذه احلالة خطة أن وجيب ،االتصال هبا يف حال وقوع حادث مروري
  . الوضعية

  : يف التصوير الصناعɄالطوارǛ اإلȞȉاعية
 أكثر من ذلك ، أو يف التصوير الصناعي سواء كان على املستوى الداخلي إشعاعييف حال حدوث حادث 

 اىل حدوث التلوث يف باإلضافة  لإلشعاع، تعرض العاملني والعامةتكونترتبة على هذا احلادث بالعادة فان التبعات امل
 اإلشعاعية تقع احلوادث ،عادةاليف . بعȐ احلاالت املرتبطة بفقدان املصدر وهتتكه وخروج املادة املشعة من الغالف املغلق

 وتكون هذه احلوادث متعلقة بالفشل يف احتواء املصدر ،ناسبني مل تتخذ احليطة واحلذر املإذا يف التصوير الصناعي،
 تعوق املصدر داخل أو ، املالئمةاإلشعاعية املسوحات إجراء  عدم القدرة على أو ، والفشل يف الكشف عنه،املشع

در من الكابل  انفالت املصأو  ،تالتبييسليمة اىل مكان بطريقة   املصدرعودة عدم أو ، يف حمدد احلقلأوالكابل اجملوف 
 أو ، سرقة للمصدر املشعوع حادثق وأو ،النغالقاإلغالق على ا عدم قابلية بوابة أو ،األرض على وسقوطه احلاوية أو

 ويف مجيع احلاالت املذكورة يكون در وخروج املادة املشعة وتناثرها،مصهتتك لل أو ،واألمان يف نظم السالمة أخفاق
 سواء خالل حماولة معاجلة اƪلل ، الزائداإلشعاعيادث مدعاة حلدوث التعرض  غرية يف منطقة احلأووجود العامل 

 يف هذه احلاالت اإلشعاعيوالتعرض .  الفضويل يف منطقة احلادثأو ألقسري أو يالتطوع عن طريق التواجد أو ،الناتج
أو  ،لومة على املدى غري املنظور اىل التبعات غري املعباإلضافة ، على املدى املنظور إصاباتأو مباشرة إصاباتقد يسبب 

  . بالوفاةاألحول يف أسوءالتسبب 
  املؤقت الزمينأخفاق نتيجة  بالعادة تكون- السينيةاألشعة-اإلشعاعية باألجهزةبالنسبة للحوادث املتعلقة 

ة التشغيل غري  نتيجأو ، لفترات زمنية طويلةاألشعة وانبعاث ،األنبوب ưا يسبب استمرارية عمل ،جلرعةاملتحكم بزمن ا
، أو حماولة اإلنذار أجهزة عدم توفر أو ،اإلشعاععدم القدرة على قياس أو  ، بوضعية التشغيلاألنبوب نسيان أو ،املقصود

 وأنظمة اإلغالق يف حالة وجود خلل يف نظام أو ، وهو بوضعية التشغيل وحماولة ضبطهأنبوب األشعةالوصول اىل 
يكون التعرض  وبالعادة ائية يف املرشحات ويف مادة الدرع، فيزيأضرارة حدوث  نتيجأو ،األشعةالسالمة يف جهاز 

  . نتيجة وما يترتب على هذا التعرض من تبعاتاليف هذه احلوادث هو اإلشعاعي الزائد 
خطة إعداد  يتطلب األمر ، املمارسة يف التصوير الصناعيأثناء من هذه احلوادث أي االحتمالية حلدوث ةنتيج
 تشتمل أن جيب الطوارئ اإلشعاعية وخطة ، والتحضريات الالزمة لتطويق احلادثاتجراءاإل واختاذ إلشعاعيةللطوارئ ا

  : مكونات رئيسية وهيةأربععلى 
  .تقييم مقدار اƪطورة .1
  . واملعدات ملواجهة احلادثاألدواتجتهيز  .2
  . و حتديد املسؤولياتتباعها إ الواجباتجراءواإلوضع التعليمات واƪطوات  .3
  .       الطوارئ اتإجراءب وتدريب الكوادر املختصة للقيام هيلتأ .4
 تبدأ بعملية تقييم مقدار وطبيعة اƪطر من خالل توصيف الوضع االعتيادي وحتول اإلشعاعية الطوارئخطة 

ما هذا الوضع لوضع غري اعتيادي وبالتايل مقدار هذا التغري بوضع مجيع االحتماالت ưكنة احلدوث وتقييم كل حدث و
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 اتجراءواإل وبعد هذا التقييم يتم توزيع الواجبات واملسؤوليات بعد حتديد القواعد املالئمة ملعاجلة احلالة ،أمور من يتبعه
 وهذا يتطلب تعليمات مكتوبة تبني الدور الذي يقوم ،أخرى اتإجراءالواجب اختاذها يف التو واللحظة وما يتلوها من 

 قد يتطلب واألخرى ،قعاألشخاص املتواجدين يف املو مطلوبة فورا من اتجراءاإل فبعȐ .هبا كل شخص معين باƪطة
 وكيفية االتصال أƧائهم لذا جيب حتديد ، هيئات من غري املتواجدين يف موقع احلدثأو بأشخاص االستعانةالقيام هبا 

 الدفاع املدين والشرطة أجهزة واƪرباء و واألطباء والسلطات املختصة اإلشعاعية ومثال على ذلك ضابط الوقاية ،هبم
  . معينةاتإجراءب احلالة القائمة توكيلهم أووغريهم ưن تستدعي الضرورة 

 أن واملعدات جيب ،األجهزة املطلوبة فبعȐ هذه باإلعمال تكون ضرورية جدا للقيام واألجهزةتوفري املعدات   
 لذا جيب معرفة كيفية احلصول على هذه ،لب يكون حتت الطاآلخر املمارسة والبعȐ أثناءيكون متوفر بشكل دائم 

 متوسطة اإلشعاعي املسح أجهزة يشمل أن جيب واألجهزة من املعدات األدىنفاحلد .  بالسرعة املطلوبةواألجهزةاملعدات 
) (  قياس التلوث ومصدر مشع اختباريوأجهزة ،املدى قابلة للعمل لساعات طويلةوعالية  SourceCheck،  وأدوات

مثل مقاييس اجلرعات الشخصية قابلة للقراءة الفورية ومقاييس جرعات شخصية دائمة لكل عضو يف ،  الشخصيةلوقايةا
 إشعاعية اتصال حممولة ودروع وأجهزة األولية اإلسعافات الواقية والقفازات ورزمة واألحذيةواملالبس الطوارئ فريق 

 متر وعدد 1.5 مناولة عن بعد ال يقل طوهلا عن وأدواتواقية حواجز شعة، والحتواء املصادر امل) حاويات(مناسبة 
 ودليل واألداء والسجالت املتعلقة بالعمل قالوثائ اىل توفري باإلضافة هذا ، بالستيكيةوأكياس حتذيرية وإشاراتيدوية 

  .التعليمات املكتوبة مسبقا، باإلضافة اىل وجود  واملعداتلɊجهزةاالستخدام 
 ومن مث االبتعاد عن ،أوال حتديد احلالة الطارئه جيب ، متعلق مبصدر مشعشعاعيإدث ايف حال حدوث ح

 يتم اإلشعاعي وبناء على القياس واملسح ، لقياس معدل اجلرعة،اإلشعاعي القياسات واملسح إجراء ب والبدء  ،املصدر
 وعدم ترك منطقة ،اجز الالزمة ووضع احلوإليها والسيطرة على املنطقة ومنع الدخول اإلشعاعي،حتديد منطقة احلادث 
 مبا األولية مباشرة لتحديد طريقة معاجلة الوضع اإلشعاعية ضابط الوقاية إبالغ  ب مث جيب القيام.  احلادث بدون مراقبة

  .مالءمتها للوضع الناشǜ من والتأكد ومن مث تتم مراجعة هذه الطريقة املوضوعة ،يضمن اقل مقدار من التعرض
 ملالمسة أمكانية مثل وجود ،اتجراءاإل ه هذ ما مت مالحظة عدم جناحيف حالو ،دثا للحألوليةا املعاجلة أثناء 

 جراء اإلبحث عن املساعدة الفنية لوضع لجيب ترك املنطقة فورا وا ،أو وصول املادة املشعة لɊشخاص املتواجديناملصدر 
 تقييم اجلرعات جيب العمل على ، على احلادثالسيطرة متت  ويف حال، السلطات املختصةإبالغ  ب األنسب واملتمثل

يصار اىل إجراء   ومن مث ، الطبية الضروريةاتجراءاإلعمل ها و يف حال وجود املصابة فورا وتقييم احلاالتاإلشعاعية
 واملالبس امللوثة األدوات املنطقة ومجع تنظيفجيب و ،بناء على مقدار اجلرعاتالفحوص الطبية واملعاجلة الطبية 

  .  املتبعةاإلشعاعيةخلص منها حسب تعليمات التخلص من الفضالت والت
 كان إذا- املسروقأو جيب حتديد نوع املصدر املفقود ،إشعاعي جهاز أو سرقة مصدر مشع أو فقدان يف حال

 ضابط إبالغ  جيب  وها، غري ملمني بنوعأشخاص من قبل تداول املادة املشعة من عدم التأكدو -جنائيةهناك شبهة 
طلب دعم من خالل  أو ، واملعدات املتوفرةاألجهزةليصار اىل البحث عن املصدر باستخدام فورا ،  اإلشعاعيةلوقاية ا

العثور مت يف حال أما . إبالغ   السلطات املختصة بذلك جيب ، فقدان املصدرأو من وقوع السرقة التأكديف حال ،  وفين
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 ، للمصدر مباشرةاإلشعاعي فحوصات التسرب إجراء ، وة الدرع من سالمة املصدر وسالمالتأكدعلى املصدر جيب 
 من حدوث التأكد ما مت وإذا فحوصات من جهات خمولة بذلك إجراء ويف حال وجود شكوك بسالمة املصدر يتم 

 السينية يتوجب على األشعة أجهزة الناشئة عن استخدام الطوارئيف حالة . الطوارئ حالة إعالنضرر يف املصدر يتم 
 ومن مث يتم قطع التيار الكهربائي عن منظومة ،إشعاعية طوارئشغل حتديد احلالة اليت تستوجب تصنيفها كحالة امل

جيب االنتباه اىل عدم .  عن العملاألنبوب من توقف للتأكد اإلشعاعيعمل املسح والقياس ، وبعد ذلك يتم التصوير
 واجتاه الشعاع الفعال ووضعية التشغيل األنبوب موقع  حلني تسجيل كافة بيانات احلادث مثلاألشعة أنبوبحتريك 

 الناتج عن اإلشعاعي وتقييم مقدار التعرض اإلشعاعيةضابط الوقاية إبالغ  مث يتم  ،وقيمها مثل اجلهد والتيار والزمن
  . الالزمواإلصالحاحلادثة وال جيب استخدام اجلهاز حلني عمل الصيانة 

 ،اإلشعاعينتائج املسح خالل  من اإلشعاعيقييم مقدار التعرض  تاإلشعاعيةب على ضابط الوقاية جي
 السلطات املختصة وتقدƇ تقرير باحلادثة يتضمن كافة إبالغجيب والقراءات املسجلة مبقاييس التعرض الشخصي و

 أثارة ملعاجلة  املناسباتجراءاإل الختاذ اليت مت اختاذها وذلك بالسرعة املمكنة اتجراءواإلاملعلومات املتعلقة باحلادث 
  . واحلد من التبعات املترتبة على ذلكاإلشعاعي الزائد يف حاله رصدهالتعرض 
  :مثال

 مناوله طوهلا متر واحد أداة ومت استعمال P يف النقطة اإلشعاعي العمل أثناء سقط ) جاماشعةأ(مصدر مشع 
 Aلنقل املصدر عند النقطة  وكان يوجد خمرجني،ة على املصدر من اجل السيطر،من اجل وضعه يف حاوية من الرصاص

 ما هو املخرج املناسب ،)11(لسقوط كما هو مبني يف الشكل  عن نقطة اأمتار 7 وبعد كال منهما يساوي Bوالنقطة 
ووضعه باحلاوية علما بان سرعته  حبمل املصدر  للشخص الذي يقوماإلشعاعيتعرض ال  مقدار منوالذي يضمن اقل

  الثانية؟/ متر2 هي الشخص

  
  .اإلشعاعي يف احلاوية عند احد املخرجني مبا يقلل مقدار التعرض عملية نقل املصدر املشع لوضعه):11(الشكل 

  :احلل
   تساويAPعرب املسار  A  عند النقطةاإلشعاعيةمعدل اجلرعة 
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  : كما يليBP على قيمة اجلرعة عرب املسار AP وبقسمة مقدار اجلرعة عرب املسار  
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   .AP يضمن اقل تعرض من اجلرعة عرب املسار BPرب املسار وبذلك يكون مقدار اجلرعة ع 
  

)( املقاييȄ النووية GaugesNuclear −:  
، ستوياتعية لغايات قياس الكثافة، وقياس املتستخدم املقاييس النووية على نطاق واسع يف التطبيقات الصنا

على مصدر مشع مغلق يف حافظة مدرعة حتتوي  واملقاييس النووية ، وغريها من التطبيقاتقياس الرطوبة والسمكو
 يف اجلهة اإلشعاعي يكون يف الغالب من النوع الوميضي يكون املصدر املشع يف جهة والكاشف إشعاعيوكاشف 

وقد يكون كال ) 12( يف الشكل املقابلة وبينهما توجد املادة املراد قياسها يف حال قياس الكثافة والسمك كما هو مبني
  .  مثل مقاييس التربة والرطوبةاألخرىمن املصدر املشع والكاشف على نفس اجلهة يف بعȐ املقاييس 

يتم القياس بتركيز احلزمة اإلشعاعية على املادة مدار القياس حبيث يقوم الكاشف اإلشعاعي بقياس مقدار 
ة الكثافة أو السمك من خالل احتساب مقدار األشعة املارة ومبعرفة مقدار اإلشعاع املار من خالل املادة وبالتايل معرف

 .التوهني احلاصل يتم معرفة مقدار الكثافة أو السمك أو املستوى أو مقدار التغري بالكثافة أو السمك
)   (تستخدم أجهزة قياس كثافة التربة وقياس الرطوبة gaugesdensityandMoisture،  كما هو موضح

 من جمس حيتوي على  هذه املقاييستتكونو يف العديد من التطبيقات الزراعية احملتوية على مصادر مشعة، )13(بالشكل 
اليت تتحول اىل نيترونات بطيئة نتيجة اصطدامها شعاعي لقياس النيترونات املرتدة مصدر للنيترونات السريعة وكاشف إ

   .مبركبات التربة
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  .األنبوبستوى املادة يف أو م السماكة أومقياس نووي لقياس الكثافة ): 12(الشكل 

 

  
  . املقياس النووي املستخدم لقياس رطوبة التربة): 13(الشكل 

 مع عنصر الربيليوم ألفا العناصر الباعثة جلسيمات إحدىاملصدر النيتروين املستخدم يف هذه املقاييس يتكون من 
  :أدناه فولت كما هو موضح  إلكترون مليون  14 نيترونات بطاقة تصل اىل نتاجإ تفاعلهاواليت ينتج عن 
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 ملي كوري وهذه املصادر 50-10 للمصادر املستخدمة يف هذه املقاييس اإلشعاعية غالبا ما تبلغ النشاطية    
 أشعة لتوهني  من مادة تدريع مالئمةاإلشعاعي لذا يتكون الدرع ألفا جاما املرافقة النبعاث جسيمات أشعةينتج عنها 

 .جاما ومادة مناسبة المتصاص النيترونات السريعة
 الوقائية تاالحتياطيا املؤين فال بد من اختاذ لإلشعاع استخدام هذا النوع من املقاييس يترافق مع التعرض أنمبا  

 استخدام لذا فان.شعاعلإل السلبية اآلثار ووقاية املستخدمني والعامة من اإلشعاعياملالئمة للسيطرة على مقدار التعرض 
 مالئمة تتمثل يف االختيار املناسب للمادة املشعة املستخدمة كمصدر إشعاعية وقاية اتإجراءاملقاييس النووية يتطلب 

  . يف هذه املقاييسإشعاعي
ة الطاق واإلشعاع تكون مالئمة لنوع االستخدام املطلوب من حيث نوع أنعند اختيار املادة املشعة جيب 

 املعتدل اإلشعاعي دام املصادر املشعة ذات عمر النصف حبيث يفضل استخاإلشعاعي ، وعمر النصف إلشعاعياوالنشاط 
 اىل عدم اختيار العناصر املشعة ذات باإلضافة القصري نسبيا مبا يتناسب مع العمر االفتراضي ملنظومة القياس ككل أو

 لعدم أو ، على سبيل املثال، النيتروناتإلنتاجمل تكون ضرورية ما  ) 3( املرتفعة واملذكورة يف اجلدول اإلشعاعيةالسمية 
  .  من هذه املادة مالئمةأكثر للتطبيق املطلوب أخرى إشعاعيةوجود مادة 

  .اإلشعاعيةالعناصر املشعة مرتفعة السمية ): 3(اجلدول 

  
ن حيث التركيب  وم مع طبيعة االستخدام، تكون املادة مالئمة من حيث الشكل الفيزيائيأن كما جيب 

 من احلد أكثر إشعاعية اىل عدم استخدام نشاطية باإلضافة ،الذي يضمن استقرار املادة خالل فترة االستخدام يالكيميائ
  .الذي يؤدي اىل تشغيل منظومة القياس بالكفاءة املطلوبة واليت تؤدي الغرض املقصود

  :مواȍفات املقاييȄ النووية
من وجهة نظر الوقاية  اإلغالق وبوابة اإلشعاعي املالئمة لالستخدام جبودة الدرع املقاييس النوويةجيب أن متتاز 

 نتيجة تعرضها أو يف حال سقوطها تتأثر وان ال ،حبيث يتم احتواء املصدر املشع بشكل مالئم ومتكاملاإلشعاعية، 
 وخاصة األخرىاجلوية  والصدأ وعوامل الرطوبة والغبار والعوامل للتǔكلوان تكون مقاومة . لصدمات خارجية

 والتحكم اإلغالق يكون نظام أنجيب كما .  املباشر للظروف اجلويةالتأثريللمقاييس اليت تستخدم يف اƪارج حتت 
 مع وجود مؤشر لوضعية  ، الفتحة يف وضعية عدم االستخداموإغالق حمكم لتامني املصدر إغالقباملصدر مزود بنظام 

  .اإلغالقالتشغيل ووضعية 
 داخل  املشع عندما يتم حتميل املصدرساعة/ ميكروجري 500 ال يتجاوز مقدار معدل اجلرعة جيب أن

ساعة على بعد متر واحد من سطح الدرع عندما / مايكروجري10 أو سم من سطح الدرع 5على بعد وذلك  ،الدرع
اد ذات درجة االنصهار  من املواإلشعاعيمادة الدرع كما جيب أن تكون  ، الكاملاإلغالقيكون املقياس بوضعية 

 والسقوط من واألƥالومتها للصدمات ا اىل مقباإلضافة درجة مئوية 800تقل درجة االنصهار عن   وان ال،العالية
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 واالهتزازات اليت قد تؤدي اىل تفكك املفاصل ةامليكانيكيبالضغوط  هذه املقاييس  تتأثر ال أن جيبكما .  مرتفعةأماكن
  . [128]  تضرر نظام التثبيتأو واإلغالق على منظومة التشغيل التأثري أو التلحيم أواملركبة بواسطة الرباغي 

 من ناحية Ǔمنة ان تكون واوكيميائي تكون املقاييس مصممة من مواد ذات خصائص متناسقة فيزيائيا أنجيب 
 ،كيب والتعامل معها كيلوغرام لسهولة التر50 معتدلة حبيث ال تتجاوز أوزاهنا وان تكون ،اإلشعاعتفاعلها مع 

 خطافات أو معها مثل حلقات احلمل والتعامل تساعد على سهولة تركيبها Ǔليات حتتوي على أنوخالف ذلك جيب 
Ȉ باملواد املشعة، تكون على شكل نق  حتذيرية خاصةبإشارةكما جيب توسيمها . التعليق لتسهيل ƥلها بواسطة الرافعات

 واسم املادة ، وقت التنشيط النووياإلشعاعي النشاطعن و  املشعاملة عن املصدر وان تتضمن املعلومات الك،كلماتأو 
من واحد  على بعد متر اإلشعاع ومستوى ، على السطحاإلشعاع  ومستوى ، الصادر عنهااإلشعاعاملشعة ونوع 

  ) .14( كما هو مبني يف الشكل  اإلنتاج تعريف املصدر واسم املنتج وتاريǸ  وأرقام ،السطح

  
  . يوسم هبا املقياس النوويأنبطاقة تعريف املصدر اليت جيب ): 14(شكل ال

  :لȲمقاييȄ النوويةوالطوارǛ متطǤȲات التȂǺيȸ والتداول والصيانة والنقل 
 تكون مدرعة تدريعا كامال كما ال أن أو اإلغالق تكون بوضعية أن عندما يتم حتزين املقاييس النووية جيب 

 وإƴا استخدامها مستقبال مكانيةإ ختزينها ملدة معينة لغايات أي كمقدمة لالستخدام احمللي جيب ختزين املصادر املشعة
  .حتضر املواد املشعة لغايات االستخدام وليس لغايات التخزين

، كما )15( كما هو مبني بالشكل ، التحذيرية املناسبةباإلشاراتملصادر املشعة جيب تزويد مواقع ختزين ا
كما جيب حتديد اسم . ساعة/ ميكروسيفرت2.5 خارج موقع التخزين اإلشعاعيةدل اجلرعة  ال يزيد معأنجيب 

 وان يكون مكان التخزين مؤمن ، مبكان بارز يف موقع التخزين ووضعهالطارئهالت االشخص وكيفية االتصال به يف احل
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 أو قابلة لالشتعال أخرىمواد  أيال جيوز ختزين املقاييس النووية مع .  غري املخولني بالدخولاألشخاصمن دخول 
 من بعدها مبسافة ال تقل عن مترين عن التأكد يف حالة ختزين املواد يف املختربات فيجب أما األكالة مع املواد أواالنفجار 

 كما يفضل عدم ترك املصادر بدون مراقبة مستمرة يف حال وختزينها مبكان غري أخرى مواد أي عن أومنطقة العمل 
  .الكاملمسيطر عليه ب

 املصدر هية من معرفة الشخص الذي يتداول املصدر املشع مباالتأكدعندما يتم تداول املقاييس النووية جيب 
 من التأكدمع ) 16الشكل ( املناسبة يف منطقة العمل ةالتحذيري اإلشارات ووضع ه وكيفية تشغيله والتعامل مع،املشع

 اقل عدد ưكن من إبقاء التشغيل جيب أثناء وجود عاملني األمر تطلب ذاوإ ةتشغيليعدم بقاء العامل جبانب املقياس بعد 
 يكون أنكما جيب عدم وضع املقياس مبكان ميكن .  تشغيل اجلهاز واالبتعاد قدر االمكان عن املصدر املشعأثناءالعاملني 

  . دث خمتلفة التعرض حلوا احتماليةأو األخرى ةامليكانيكي اآلالت أوعرضة للصدمة من قبل املركبات 

  
  . التحذيرية اليت توضع على مواقع التخزينلإلشاراتƴوذج ): 15(الشكل 

 باستثناء ، القياس النووي املتنقلةأجهزةعند البدء باستخدام  أمتار 4جيب إبعاد األشخاص ملسافة ال تقل عن 
 اجملس باجتاه أسفل توجيهباه لعدم  كما جيب االنت، عمل اجلهازأثناء يبتعد عن املصدر أن الذي جيب ،املشغل املباشر

جيب فحص .  الفعالاإلشعاع يف نطاق جيعلهاألمر  الن هذا ، اجملسمأسفل على اإلطالع حياول املشغل أن أو ،الشخص
عند  و،أضرار بأي إصابتها من عدم والتأكد ، من صالحية املنظومة ككلوالتأكد ،قبل بدء التشغيل وبعدةنظام اإلغالق 

 اإلغالق من وضعية التأكدكما جيب ،  وجتنب املعاينة املباشرةمرǓة تتم املعاينة باستخدام أن جيب ،جملس اأسفلمعاينة 
  . استخدامهللجهاز يف حال عدم 

 ومعظم عمليات اإلصالح تتم يف ،ةحتتاج املقاييس النووية اىل عمليات صيانة وإصالح وعمليات تنظيف روتيني
فتح واإلغالق امليكانيكي ، لذا جيب أن تتم الصيانة فقط من قبل شخص مؤهل وخمول املنظومة االلكترونية أو لنظام ال

،  باإلضافة اىل تأهيله يف جمال الوقاية اإلشعاعية مبا ميكنه من التعامل مع املادة املشعة املوجودة يف هذه األجهزة،بذلك
 ،جتنب التعرض املباشر لإلشعاع جيب و،تنظيف وفحص نظام اإلغالق من قبل شخص مؤهلالعمليات وجيب أن تتم 

تتم عملية فعال أو توجيه الشعاع الفعال إليه مباشرة، وجيب كذلك أن جتنب الوقوف يف جمال اإلشعاع المن خالل 
 ، سم20 واملفكات اليت ال يقل طوهلا عن ، مثل الفراشي الطويلة املناسبة والفحص باستخدام األدوات واملعداتفالتنظي

 ، للمحافظة على بقاء الشخص على مسافة مناسبة من املصدر املشعةباشرة وإƴا باستخدام الزرديوعدم ƥل القطع م
  .ان تتم هذه العملية من الزاوية املعاكسة الجتاه الشعاع الفعالجيب و
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  . العملأثناء التحذيرية اليت توضع لإلشاراتƴوذج ): 16(الشكل 

 هذا جراء إل بشكل سنوي من قبل شخص مؤهل اإلشعاعيرب فحوصات التسجراء إلاملقاييس النووية حتتاج 
 ومفاصل اإلغالق الورق الصحي ملسح سطح درع املصدر وفتحة أو الصوف أوالفحص باستخدام قطعة من القطن 

 ال يتجاوز أن وجيب . حلملها مث يتم قياسهاأداة املسحة باستخدام تأخذ ومن مث اإلغالق اجلهاز ويف وضعية أواجملس 
 بذلك واستبعاد املصدر من اƪدمة ويف حال كان بالغ  اإل وبعكس ذلك جيب [141]  بيكريل200 التسرب مقدار

 Ǹالدوريإجراء مقدار التسرب ضمن احلدود املسموح هبا جيب توثيق النتائج وتاري Ȉالفحص لغايات التفتي   .  
دد من املقاييس ولكن يف حال  قد ال تكون ضرورية يف حال وجود عدد حماإلشعاعي قياسات املسح إجراء 

 بالنسبة لقياس مقدار التعرض أما اإلشعاعي ، القياس واملسح أجهزةاستخدام عدد كبري من املقاييس النووية جيب توفري 
 الكبرية على حد سواء من خالل توفري وضحات أو الشخصي فهو ضروري جدا سواء للمؤسسة الصغرية اإلشعاعي

 وضع هذه الوضحات عند ưارسة القياس إشعاعينيب على العاملني املصنفني كعاملني  الشخصي وجياإلشعاعيالقياس 
  . املرتبطة بالتعامل مع املصادر املشعةاألعمال القيام بكافة ثناءوأ الصيانة أو

جيب تثبيت املقياس ، و مثل الشاحنات املغلقةǓمنهعند القيام بنقل املقاييس النووية جيب استخدام وسيلة نقل 
 التحذيرية املناسبة للخطر اإلشاراتوضع ، وجيب اإلغالق بوضعية  املصدر وان يكون،النقلعملية  أثناء جيد بشكل

 يف ولنياملسؤ األشخاص أƧاء تتضمن ، الطوارئ اإلشعاعية على وسيلة النقل مع التعليمات الالزمة حلاالت اإلشعاعي
 التأكد ما مل يتم ،صادر املشعة مع املسافرين يف نفس املركبة املوال جيوز نقل ، وكيفية االتصال هبم،حال وقوع حادث
 استدعى وإذا ،وضعها يف مكان بعيد عن السائق والركابب وذلك ،اإلشكال شكل من بأي لإلشعاعمن عدم تعرضهم 

  . لإلشعاع وضع دروع لضمان عدم تعرض الركاب األمر
 احلد من هذا أو اإلشعاعيني والعامة للخطر  تضمن منع تعرض العاملأن جيب الطوارئ اإلشعاعية اتإجراء

 خطر ألييف حالة تعرض املقاييس النووية .  وجدتأن اإلصابات لعالج األولويةالتعرض يف حال وقوعه ومن مث تعطى 
 أو  ، كان من النوع املتنقلإذا اجلهاز من منطقة اƪطر إبعادعمل على ليهدد سالمة املصدر املشع مثل احلريق جيب ا

 جيب  ، لصدمات عنيفةتعرضه أو يف حال سقوط املصدر أما الثابت كان من النوع إذااملصدر للنريان تعرض  جتنيب
 أن هتتك الغالف الذي ميكن أو تلف قد يؤدي اىل خروج املصدر ألي من عدم تضرر املصدر والدرع الواقي التأكد

 تبدأ عملية القياس واالقتراب من املصدر يف  مثأمتار 5يؤدي اىل التلوث وذلك بفحص املصدر والدرع من على بعد 



 320

 بعد تقييم مقدار إعالهنايتم الطوارئ  حالة إلعالن دعت احلاجة وإذا ال يستدعي القلق اإلشعاعحال كان مستوى 
  . اƪطر الناتج
ر  الالزمة لعدم مسك املصدتاالحتياطيا املصدر جيب اختاذ أو كان هناك شبهة باحتمال تلف املقياس إذا أما

 عدم سالمة املصدر والدرع ويف حال حتقق الشبهة يف تلف أو الفحوصات اليت تؤكد سالمة إجراء واالقتراب منه لغاية 
 وذلك مبنع انتشار املادة املشعة وعدم ǜاملصدر جيب استخدام احلواجز الوقاية وارتداء املالبس الواقية ملعاجلة الوضع الناش

 واألقنعة واستخدام القفازات اإلشعاعي ، من خلوه من التلوث التأكد املصدر قبل  يقع يف حميطشيء أي أوملس املصدر 
  .اإلشعاعي احتواء التلوث أثناء استنشاق املادة املشعة أواملناسبة لضمان عدم ملس 

 احلواجز الواقية يف حميط املصدر املشع ومنع الدخول ملنطقة احلادث حلني تامني املصدر قامةإ كما جيب 
 املادة املشعة ومن مث جيب تنظيف مكان احلادث ومعاجلة الفضالت الناجتة عن عملية التنظيف كفضالت مشعة واحتواء
 والعمل على اإلنذار القياس ومقاييس اجلرعة الشخصية املزودة بنظام أجهزة القيام هبذه العملية جيب استخدام وأثناء

 وكذلك اإلشعاعي من خلو منطقة احلادث من التلوث والتأكد تقدير اجلرعات اليت تعرض هلا املعنيني مبعاجلة احلادث
  .  للتقرير بشان احلادثةأو لطلب املساعدة الفنية أماالسلطات إبالغ جيب 

ما إ السلطات املختصة ليتم التخلص من املصدر إعالميف حال االنتهاء النهائي من استخدام املصدر املشع جيب 
  . كنفايات مشعة بعد معاجلته من قبل هيئة خمتصة وخمولة بذلك التخلص منه أو اىل املنتج بإعادته
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Table 1.  SI base units  
 

 SI base unit 

Base quantity Name Symbol
length meter m 
mass kilogram kg 
time second s 
electric current ampere A 
thermodynamic temperature Kelvin K 
amount of substance mole mol 
luminous intensity candela cd 

 
Table 2 .  SI prefixes  

 
Factor Name Symbol

1024 yotta Y 
1021 zetta Z 
1018 exa E 
1015 peta P 
1012 tera T 
109 giga G 
106 mega M 
103 kilo k 
102 hecto h 
101 deka da  

 Factor Name Symbol 
10-1 deci d 
10-2 centi c 
10-3 milli m 
10-6 micro µ 
10-9 nano n 
10-12 pico p 
10-15 femto f 
10-18 atto a 
10-21 zepto z 
10-24 yocto y  
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    Mass attenuation coefficients 
 

OXYGEN Z = 8 
Attenuation 

    Energy(MeV)    
)/(

/
2 gcm
ρµ        

)/(

/
2 gcm

en ρµ         

1.00000E-03  4.590E+03  4.576E+03 
1.50000E-03  1.549E+03  1.545E+03 
2.00000E-03  6.949E+02  6.926E+02 
3.00000E-03  2.171E+02  2.158E+02 
4.00000E-03  9.315E+01  9.221E+01 
5.00000E-03  4.790E+01  4.715E+01 
6.00000E-03  2.770E+01  2.708E+01 
8.00000E-03  1.163E+01  1.116E+01 
1.00000E-02  5.952E+00  5.565E+00 
1.50000E-02  1.836E+00  1.545E+00 
2.00000E-02  8.651E-01  6.179E-01 
3.00000E-02  3.779E-01  1.729E-01 
4.00000E-02  2.585E-01  7.530E-02 
5.00000E-02  2.132E-01  4.414E-02 
6.00000E-02  1.907E-01  3.207E-02 
8.00000E-02  1.678E-01  2.468E-02 
1.00000E-01  1.551E-01  2.355E-02 
1.50000E-01  1.361E-01  2.506E-02 
2.00000E-01  1.237E-01  2.679E-02 
3.00000E-01  1.070E-01  2.877E-02 
4.00000E-01  9.566E-02  2.953E-02 
5.00000E-01  8.729E-02  2.971E-02 
6.00000E-01  8.070E-02  2.957E-02 
8.00000E-01  7.087E-02  2.887E-02 
1.00000E+00  6.372E-02  2.794E-02 
1.25000E+00  5.697E-02  2.669E-02 
1.50000E+00  5.185E-02  2.551E-02 
2.00000E+00  4.459E-02  2.350E-02 
3.00000E+00  3.597E-02  2.066E-02 
4.00000E+00  3.100E-02  1.882E-02 
5.00000E+00  2.777E-02  1.757E-02 
6.00000E+00  2.552E-02  1.668E-02 
8.00000E+00  2.263E-02  1.553E-02 
1.00000E+01  2.089E-02  1.483E-02 
1.50000E+01  1.866E-02  1.396E-02 
2.00000E+01  1.770E-02  1.360E-02 

 
IRON Z = 26 

  Energy(MeV)     
)/(

/
2 gcm
ρµ        

)/(

/
2 gcm

en ρµ  

1.00000E-03  9.085E+03  9.052E+03 
1.50000E-03  3.399E+03  3.388E+03 
2.00000E-03  1.626E+03  1.620E+03 
3.00000E-03  5.576E+02  5.535E+02 
4.00000E-03  2.567E+02  2.536E+02 
5.00000E-03  1.398E+02  1.372E+02 
6.00000E-03  8.484E+01  8.265E+01 
7.11200E-03  5.319E+01  5.133E+01 
8.00000E-03  3.056E+02  2.316E+02 
1.00000E-02  1.706E+02  1.369E+02 
1.50000E-02  5.708E+01  4.896E+01 
2.00000E-02  2.568E+01  2.260E+01 
3.00000E-02  8.176E+00  7.251E+00 
4.00000E-02  3.629E+00  3.155E+00 
5.00000E-02  1.958E+00  1.638E+00 
6.00000E-02  1.205E+00  9.555E-01 
8.00000E-02  5.952E-01  4.104E-01 
1.00000E-01  3.717E-01  2.177E-01 
1.50000E-01  1.964E-01  7.961E-02 
2.00000E-01  1.460E-01  4.825E-02 
3.00000E-01  1.099E-01  3.361E-02 
4.00000E-01  9.400E-02  3.039E-02 
5.00000E-01  8.414E-02  2.914E-02 
6.00000E-01  7.704E-02  2.836E-02 
8.00000E-01  6.699E-02  2.714E-02 
1.00000E+00  5.995E-02  2.603E-02 
1.25000E+00  5.350E-02  2.472E-02 
1.50000E+00  4.883E-02  2.360E-02 
2.00000E+00  4.265E-02  2.199E-02 
3.00000E+00  3.621E-02  2.042E-02 
4.00000E+00  3.312E-02  1.990E-02 
5.00000E+00  3.146E-02  1.983E-02 
6.00000E+00  3.057E-02  1.997E-02 
8.00000E+00  2.991E-02  2.050E-02 
1.00000E+01  2.994E-02  2.108E-02 
1.50000E+01  3.092E-02  2.221E-02 
2.00000E+01  3.224E-02  2.292E-02 
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LEAD Z = 82 

  Energy(MeV)      
)/(

/
2 gcm
ρµ       

)/(

/
2 gcm

en ρµ  

1.00000E-03  5.210E+03  5.197E+03 
2.00000E-03  1.285E+03  1.274E+03 
3.00000E-03  1.965E+03  1.913E+03 
3.55420E-03  1.496E+03  1.459E+03 
4.00000E-03  1.251E+03  1.221E+03 
5.00000E-03  7.304E+02  7.124E+02 
6.00000E-03  4.672E+02  4.546E+02 
8.00000E-03  2.287E+02  2.207E+02 
1.00000E-02  1.306E+02  1.247E+02 
1.50000E-02  1.116E+02  9.100E+01 
1.52000E-02  1.078E+02  8.807E+01 
1.55269E-02  1.416E+02  1.083E+02 
1.58608E-02  1.344E+02  1.032E+02 
2.00000E-02  8.636E+01  6.899E+01 
3.00000E-02  3.032E+01  2.536E+01 
4.00000E-02  1.436E+01  1.211E+01 
5.00000E-02  8.041E+00  6.740E+00 
6.00000E-02  5.021E+00  4.149E+00 
8.00000E-02  2.419E+00  1.916E+00 
1.00000E-01  5.549E+00  1.976E+00 
2.00000E-01  9.985E-01  5.870E-01 
3.00000E-01  4.031E-01  2.455E-01 
4.00000E-01  2.323E-01  1.370E-01 
5.00000E-01  1.614E-01  9.128E-02 
6.00000E-01  1.248E-01  6.819E-02 
8.00000E-01  8.870E-02  4.644E-02 
1.00000E+00  7.102E-02  3.654E-02 
1.25000E+00  5.876E-02  2.988E-02 
1.50000E+00  5.222E-02  2.640E-02 
2.00000E+00  4.606E-02  2.360E-02 
3.00000E+00  4.234E-02  2.322E-02 
4.00000E+00  4.197E-02  2.449E-02 
5.00000E+00  4.272E-02  2.600E-02 
6.00000E+00  4.391E-02  2.744E-02 
8.00000E+00  4.675E-02  2.989E-02 
1.00000E+01  4.972E-02  3.181E-02 
1.50000E+01  5.658E-02  3.478E-02 
2.00000E+01  6.206E-02  3.595E-02 

COPPER Z = 29 
   Energy(MeV)    

)/(
/
2 gcm
ρµ         

)/(

/
2 gcm

en ρµ  

1.00000E-03  1.057E+04  1.049E+04 
1.04695E-03  9.307E+03  9.241E+03 
1.50000E-03  4.418E+03  4.393E+03 
2.00000E-03  2.154E+03  2.142E+03 
3.00000E-03  7.488E+02  7.430E+02 
4.00000E-03  3.473E+02  3.432E+02 
5.00000E-03  1.899E+02  1.866E+02 
6.00000E-03  1.156E+02  1.128E+02 
8.00000E-03  5.255E+01  5.054E+01 
8.97890E-03  3.829E+01  3.652E+01 
1.00000E-02  2.159E+02  1.484E+02 
1.50000E-02  7.405E+01  5.788E+01 
2.00000E-02  3.379E+01  2.788E+01 
3.00000E-02  1.092E+01  9.349E+00 
4.00000E-02  4.862E+00  4.163E+00 
5.00000E-02  2.613E+00  2.192E+00 
6.00000E-02  1.593E+00  1.290E+00 
8.00000E-02  7.630E-01  5.581E-01 
1.00000E-01  4.584E-01  2.949E-01 
1.50000E-01  2.217E-01  1.027E-01 
2.00000E-01  1.559E-01  5.781E-02 
3.00000E-01  1.119E-01  3.617E-02 
4.00000E-01  9.413E-02  3.121E-02 
5.00000E-01  8.362E-02  2.933E-02 
6.00000E-01  7.625E-02  2.826E-02 
8.00000E-01  6.605E-02  2.681E-02 
1.00000E+00  5.901E-02  2.562E-02 
1.25000E+00  5.261E-02  2.428E-02 
1.50000E+00  4.803E-02  2.316E-02 
2.00000E+00  4.205E-02  2.160E-02 
3.00000E+00  3.599E-02  2.023E-02 
4.00000E+00  3.318E-02  1.989E-02 
5.00000E+00  3.177E-02  1.998E-02 
6.00000E+00  3.108E-02  2.027E-02 
8.00000E+00  3.074E-02  2.100E-02 
1.00000E+01  3.103E-02  2.174E-02 
1.50000E+01  3.247E-02  2.309E-02 
2.00000E+01  3.408E-02  2.387E-02
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Stopping Power and Range Tables for Alpha Particles 
POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (MYLAR) 

Stopping Power (MeV cm2/g) Range Kinetic Energy  
(MeV) Electronic Nuclear Total CSDA  

(g/cm2) 
Projected  
(g/cm2) 

Detour Factor  
Projected / CSDA* 

.0010 1.632E+02 1.829E+02 3.461E+02 3.432E-06 1.681E-06 .4897 

.0015 1.953E+02 1.680E+02 3.633E+02 4.835E-06 2.487E-06 .5144 

.0020 2.218E+02 1.554E+02 3.773E+02 6.186E-06 3.310E-06 .5351 

.0025 2.449E+02 1.449E+02 3.898E+02 7.489E-06 4.139E-06 .5527 

.0030 2.656E+02 1.359E+02 4.015E+02 8.753E-06 4.972E-06 .5680 

.0040 3.019E+02 1.215E+02 4.234E+02 1.118E-05 6.637E-06 .5938 

.0050 3.335E+02 1.103E+02 4.438E+02 1.348E-05 8.292E-06 .6150 

.0060 3.618E+02 1.013E+02 4.631E+02 1.569E-05 9.928E-06 .6328 

.0070 3.876E+02 9.388E+01 4.815E+02 1.781E-05 1.154E-05 .6482 

.0080 4.115E+02 8.764E+01 4.991E+02 1.985E-05 1.313E-05 .6618 

.0090 4.338E+02 8.230E+01 5.161E+02 2.182E-05 1.470E-05 .6738 

.0100 4.548E+02 7.767E+01 5.325E+02 2.372E-05 1.624E-05 .6845 

.0125 5.027E+02 6.835E+01 5.711E+02 2.825E-05 1.998E-05 .7073 

.0150 5.457E+02 6.127E+01 6.069E+02 3.250E-05 2.359E-05 .7258 

.0175 5.848E+02 5.568E+01 6.405E+02 3.651E-05 2.706E-05 .7411 

.0200 6.210E+02 5.114E+01 6.722E+02 4.032E-05 3.040E-05 .7542 

.0225 6.548E+02 4.736E+01 7.022E+02 4.395E-05 3.364E-05 .7654 

.0250 6.866E+02 4.416E+01 7.308E+02 4.744E-05 3.678E-05 .7753 

.0275 7.167E+02 4.142E+01 7.581E+02 5.080E-05 3.983E-05 .7841 

.0300 7.453E+02 3.903E+01 7.843E+02 5.404E-05 4.280E-05 .7919 

.0350 7.987E+02 3.507E+01 8.338E+02 6.022E-05 4.850E-05 .8054 

.0400 8.479E+02 3.191E+01 8.799E+02 6.606E-05 5.394E-05 .8166 

.0450 8.938E+02 2.933E+01 9.231E+02 7.160E-05 5.916E-05 .8262 

.0500 9.368E+02 2.717E+01 9.640E+02 7.690E-05 6.417E-05 .8344 

.0550 9.774E+02 2.534E+01 1.003E+03 8.199E-05 6.900E-05 .8417 

.0600 1.016E+03 2.376E+01 1.040E+03 8.688E-05 7.368E-05 .8480 

.0650 1.052E+03 2.238E+01 1.075E+03 9.161E-05 7.821E-05 .8538 

.0700 1.087E+03 2.117E+01 1.108E+03 9.619E-05 8.262E-05 .8589 

.0750 1.121E+03 2.009E+01 1.141E+03 1.006E-04 8.691E-05 .8636 

.0800 1.153E+03 1.913E+01 1.172E+03 1.050E-04 9.109E-05 .8678 



 345

.0850 1.183E+03 1.827E+01 1.202E+03 1.092E-04 9.517E-05 .8717 

.0900 1.213E+03 1.748E+01 1.230E+03 1.133E-04 9.916E-05 .8753 

.0950 1.241E+03 1.677E+01 1.258E+03 1.173E-04 1.031E-04 .8786 

.1000 1.269E+03 1.612E+01 1.285E+03 1.212E-04 1.069E-04 .8817 

.1250 1.393E+03 1.354E+01 1.407E+03 1.398E-04 1.250E-04 .8945 

.1500 1.500E+03 1.173E+01 1.512E+03 1.569E-04 1.419E-04 .9040 

.1750 1.593E+03 1.037E+01 1.603E+03 1.730E-04 1.577E-04 .9115 

.2000 1.673E+03 9.315E+00 1.683E+03 1.882E-04 1.727E-04 .9176 

.2250 1.744E+03 8.468E+00 1.752E+03 2.027E-04 1.871E-04 .9228 

.2500 1.806E+03 7.773E+00 1.814E+03 2.168E-04 2.010E-04 .9271 

.2750 1.860E+03 7.191E+00 1.868E+03 2.303E-04 2.144E-04 .9309 

.3000 1.908E+03 6.696E+00 1.914E+03 2.436E-04 2.275E-04 .9342 

.3500 1.985E+03 5.897E+00 1.991E+03 2.691E-04 2.529E-04 .9398 

.4000 2.042E+03 5.279E+00 2.047E+03 2.939E-04 2.776E-04 .9444 

.4500 2.083E+03 4.786E+00 2.087E+03 3.181E-04 3.016E-04 .9483 

.5000 2.110E+03 4.382E+00 2.114E+03 3.418E-04 3.253E-04 .9516 

.5500 2.126E+03 4.046E+00 2.130E+03 3.654E-04 3.487E-04 .9544 

.6000 2.133E+03 3.760E+00 2.137E+03 3.888E-04 3.721E-04 .9570 

.6500 2.133E+03 3.515E+00 2.136E+03 4.122E-04 3.954E-04 .9592 

.7000 2.126E+03 3.301E+00 2.130E+03 4.357E-04 4.188E-04 .9612 

.7500 2.115E+03 3.114E+00 2.118E+03 4.592E-04 4.422E-04 .9631 

.8000 2.100E+03 2.948E+00 2.103E+03 4.829E-04 4.659E-04 .9648 

.8500 2.082E+03 2.800E+00 2.084E+03 5.068E-04 4.897E-04 .9663 

.9000 2.061E+03 2.667E+00 2.064E+03 5.309E-04 5.137E-04 .9677 

.9500 2.038E+03 2.547E+00 2.041E+03 5.552E-04 5.381E-04 .9691 
1.0000 2.014E+03 2.437E+00 2.016E+03 5.799E-04 5.626E-04 .9703 
1.2500 1.874E+03 2.013E+00 1.876E+03 7.083E-04 6.908E-04 .9753 
1.5000 1.731E+03 1.720E+00 1.733E+03 8.470E-04 8.293E-04 .9791 
1.7500 1.599E+03 1.506E+00 1.601E+03 9.971E-04 9.793E-04 .9821 
2.0000 1.482E+03 1.341E+00 1.483E+03 1.159E-03 1.141E-03 .9844 
2.2500 1.379E+03 1.210E+00 1.380E+03 1.334E-03 1.316E-03 .9863 
2.5000 1.290E+03 1.104E+00 1.291E+03 1.522E-03 1.503E-03 .9879 
2.7500 1.215E+03 1.016E+00 1.216E+03 1.721E-03 1.703E-03 .9892 
3.0000 1.148E+03 9.414E-01 1.149E+03 1.933E-03 1.914E-03 .9903 
3.5000 1.038E+03 8.223E-01 1.038E+03 2.391E-03 2.372E-03 .9920 
4.0000 9.485E+02 7.311E-01 9.492E+02 2.896E-03 2.876E-03 .9932 
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4.5000 8.753E+02 6.590E-01 8.759E+02 3.445E-03 3.425E-03 .9942 
5.0000 8.138E+02 6.004E-01 8.144E+02 4.037E-03 4.017E-03 .9949 
5.5000 7.615E+02 5.517E-01 7.620E+02 4.672E-03 4.651E-03 .9955 
6.0000 7.163E+02 5.107E-01 7.168E+02 5.349E-03 5.328E-03 .9960 
6.5000 6.766E+02 4.757E-01 6.771E+02 6.067E-03 6.045E-03 .9964 
7.0000 6.416E+02 4.453E-01 6.421E+02 6.826E-03 6.803E-03 .9967 
7.5000 6.105E+02 4.188E-01 6.109E+02 7.624E-03 7.602E-03 .9970 
8.0000 5.825E+02 3.953E-01 5.829E+02 8.462E-03 8.439E-03 .9972 
8.5000 5.573E+02 3.745E-01 5.577E+02 9.340E-03 9.316E-03 .9974 
9.0000 5.344E+02 3.558E-01 5.348E+02 1.026E-02 1.023E-02 .9976 
9.5000 5.136E+02 3.390E-01 5.139E+02 1.121E-02 1.118E-02 .9978 
10.0000 4.945E+02 3.238E-01 4.948E+02 1.220E-02 1.218E-02 .9979 
12.5000 4.186E+02 2.650E-01 4.189E+02 1.771E-02 1.769E-02 .9984 
15.0000 3.645E+02 2.248E-01 3.647E+02 2.413E-02 2.410E-02 .9987 
17.5000 3.238E+02 1.955E-01 3.240E+02 3.142E-02 3.138E-02 .9989 
20.0000 2.920E+02 1.732E-01 2.922E+02 3.955E-02 3.951E-02 .9990 
25.0000 2.452E+02 1.413E-01 2.454E+02 5.831E-02 5.826E-02 .9992 
27.5000 2.275E+02 1.295E-01 2.276E+02 6.889E-02 6.884E-02 .9992 
30.0000 2.123E+02 1.195E-01 2.124E+02 8.027E-02 8.021E-02 .9993 
35.0000 1.878E+02 1.037E-01 1.879E+02 1.053E-01 1.053E-01 .9993 
40.0000 1.688E+02 9.168E-02 1.689E+02 1.335E-01 1.334E-01 .9994 
45.0000 1.536E+02 8.221E-02 1.536E+02 1.645E-01 1.644E-01 .9994 
50.0000 1.411E+02 7.454E-02 1.411E+02 1.985E-01 1.984E-01 .9994 
55.0000 1.306E+02 6.819E-02 1.307E+02 2.354E-01 2.353E-01 .9995 
60.0000 1.217E+02 6.286E-02 1.218E+02 2.750E-01 2.749E-01 .9995 
65.0000 1.141E+02 5.831E-02 1.142E+02 3.175E-01 3.173E-01 .9995 
70.0000 1.075E+02 5.439E-02 1.075E+02 3.626E-01 3.624E-01 .9995 
75.0000 1.016E+02 5.097E-02 1.017E+02 4.105E-01 4.103E-01 .9995 
80.0000 9.642E+01 4.796E-02 9.647E+01 4.610E-01 4.608E-01 .9995 
85.0000 9.180E+01 4.529E-02 9.184E+01 5.141E-01 5.139E-01 .9995 
90.0000 8.764E+01 4.291E-02 8.768E+01 5.699E-01 5.696E-01 .9995 
95.0000 8.388E+01 4.077E-02 8.392E+01 6.282E-01 6.279E-01 .9995 
100.0000 8.046E+01 3.884E-02 8.050E+01 6.890E-01 6.887E-01 .9995 
125.0000 6.717E+01 3.139E-02 6.720E+01 1.031E+00 1.030E+00 .9996 
150.0000 5.800E+01 2.635E-02 5.803E+01 1.432E+00 1.432E+00 .9996 
175.0000 5.126E+01 2.271E-02 5.129E+01 1.891E+00 1.891E+00 .9996 
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200.0000 4.610E+01 1.996E-02 4.612E+01 2.406E+00 2.405E+00 .9996 
225.0000 4.200E+01 1.781E-02 4.202E+01 2.975E+00 2.974E+00 .9996 
250.0000 3.867E+01 1.608E-02 3.869E+01 3.596E+00 3.594E+00 .9996 
275.0000 3.591E+01 1.466E-02 3.592E+01 4.267E+00 4.265E+00 .9996 
300.0000 3.358E+01 1.346E-02 3.359E+01 4.987E+00 4.985E+00 .9996 
350.0000 2.986E+01 1.157E-02 2.987E+01 6.569E+00 6.567E+00 .9996 
400.0000 2.702E+01 1.015E-02 2.703E+01 8.332E+00 8.329E+00 .9997 
450.0000 2.477E+01 9.037E-03 2.478E+01 1.027E+01 1.026E+01 .9997 
500.0000 2.296E+01 8.146E-03 2.297E+01 1.236E+01 1.236E+01 .9997 
550.0000 2.146E+01 7.414E-03 2.146E+01 1.462E+01 1.461E+01 .9997 
600.0000 2.019E+01 6.801E-03 2.020E+01 1.702E+01 1.702E+01 .9997 
650.0000 1.912E+01 6.281E-03 1.912E+01 1.957E+01 1.956E+01 .9997 
700.0000 1.819E+01 5.836E-03 1.820E+01 2.225E+01 2.224E+01 .9997 
750.0000 1.738E+01 5.450E-03 1.739E+01 2.506E+01 2.505E+01 .9997 
800.0000 1.667E+01 5.112E-03 1.668E+01 2.800E+01 2.799E+01 .9997 
850.0000 1.604E+01 4.813E-03 1.604E+01 3.106E+01 3.105E+01 .9997 
900.0000 1.548E+01 4.547E-03 1.548E+01 3.423E+01 3.422E+01 .9997 
950.0000 1.497E+01 4.309E-03 1.498E+01 3.751E+01 3.750E+01 .9997 
1000.0000 1.452E+01 4.095E-03 1.452E+01 4.090E+01 4.089E+01 .9997 

* Continuous-Slowing-Down Approximation 
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Stopping Powers and Range Tables for Protons 
AIR (dry, near sea level) 

MeV
Energy      

)/(
.

2 gcmMeV
Powstp

Electron

−

−

    

)/(
.

2 gcmMeV
Powstp

Nuclear

−

−

  

)/(
.

2 gcmMeV
Powstp

Total

−

−

    

)/( 2cmg
Range
CSDA       

)/(

Pr

2cmg
Range
ojected     

Factor
Detour 

1.000E-03 1.197E+02 2.163E+01 1.414E+02 9.857E-06 3.257E-06 0.3304 
2.000E-03 1.693E+02 1.614E+01 1.855E+02 1.595E-05 6.577E-06 0.4123 
3.000E-03 2.074E+02 1.314E+01 2.206E+02 2.088E-05 9.759E-06 0.4674 
4.000E-03 2.395E+02 1.120E+01 2.507E+02 2.512E-05 1.277E-05 0.5084 
5.000E-03 2.678E+02 9.825E+00 2.776E+02 2.891E-05 1.563E-05 0.5406 
6.000E-03 2.933E+02 8.786E+00 3.021E+02 3.236E-05 1.834E-05 0.5669 
7.000E-03 3.168E+02 7.970E+00 3.248E+02 3.555E-05 2.094E-05 0.5889 
8.000E-03 3.387E+02 7.310E+00 3.460E+02 3.853E-05 2.342E-05 0.6078 
9.000E-03 3.592E+02 6.762E+00 3.660E+02 4.134E-05 2.580E-05 0.6242 
1.000E-02 3.787E+02 6.300E+00 3.850E+02 4.400E-05 2.810E-05 0.6387 
1.500E-02 4.504E+02 4.751E+00 4.552E+02 5.588E-05 3.869E-05 0.6923 
2.000E-02 5.067E+02 3.858E+00 5.106E+02 6.623E-05 4.822E-05 0.7281 
2.500E-02 5.526E+02 3.269E+00 5.558E+02 7.560E-05 5.701E-05 0.7542 
3.000E-02 5.905E+02 2.848E+00 5.934E+02 8.430E-05 6.527E-05 0.7743 
4.000E-02 6.483E+02 2.282E+00 6.506E+02 1.003E-04 8.069E-05 0.8041 
5.000E-02 6.877E+02 1.917E+00 6.897E+02 1.152E-04 9.513E-05 0.8256 
6.000E-02 7.132E+02 1.659E+00 7.149E+02 1.295E-04 1.090E-04 0.8420 
7.000E-02 7.278E+02 1.466E+00 7.293E+02 1.433E-04 1.226E-04 0.8553 
8.000E-02 7.341E+02 1.316E+00 7.355E+02 1.569E-04 1.360E-04 0.8664 
9.000E-02 7.340E+02 1.196E+00 7.352E+02 1.705E-04 1.493E-04 0.8758 
1.000E-01 7.290E+02 1.098E+00 7.301E+02 1.842E-04 1.628E-04 0.8839 
2.000E-01 5.922E+02 6.183E-01 5.928E+02 3.349E-04 3.121E-04 0.9320 
2.500E-01 5.278E+02 5.124E-01 5.284E+02 4.244E-04 4.010E-04 0.9450 
3.000E-01 4.763E+02 4.390E-01 4.767E+02 5.241E-04 5.002E-04 0.9544 
4.000E-01 4.012E+02 3.435E-01 4.015E+02 7.538E-04 7.287E-04 0.9668 
4.500E-01 3.733E+02 3.105E-01 3.736E+02 8.830E-04 8.573E-04 0.9710 
5.000E-01 3.498E+02 2.836E-01 3.501E+02 1.021E-03 9.951E-04 0.9743 
5.500E-01 3.297E+02 2.612E-01 3.300E+02 1.169E-03 1.142E-03 0.9770 
6.000E-01 3.121E+02 2.423E-01 3.123E+02 1.324E-03 1.297E-03 0.9793 
6.500E-01 2.964E+02 2.261E-01 2.967E+02 1.489E-03 1.461E-03 0.9812 
7.000E-01 2.824E+02 2.119E-01 2.826E+02 1.661E-03 1.633E-03 0.9827 
7.500E-01 2.699E+02 1.995E-01 2.701E+02 1.842E-03 1.813E-03 0.9841 
8.000E-01 2.587E+02 1.885E-01 2.589E+02 2.032E-03 2.002E-03 0.9852 
8.500E-01 2.485E+02 1.787E-01 2.486E+02 2.229E-03 2.198E-03 0.9862 
9.000E-01 2.391E+02 1.699E-01 2.393E+02 2.434E-03 2.402E-03 0.9871 
9.500E-01 2.306E+02 1.620E-01 2.308E+02 2.646E-03 2.614E-03 0.9879 
1.000E+00 2.227E+02 1.548E-01 2.229E+02 2.867E-03 2.834E-03 0.9886 
1.250E+00 1.911E+02 1.270E-01 1.912E+02 4.082E-03 4.046E-03 0.9910 
1.500E+00 1.682E+02 1.080E-01 1.683E+02 5.479E-03 5.438E-03 0.9926 
1.750E+00 1.508E+02 9.404E-02 1.509E+02 7.051E-03 7.006E-03 0.9936 
2.000E+00 1.370E+02 8.340E-02 1.371E+02 8.792E-03 8.742E-03 0.9943 
2.250E+00 1.258E+02 7.500E-02 1.258E+02 1.070E-02 1.064E-02 0.9949 
2.500E+00 1.164E+02 6.818E-02 1.165E+02 1.276E-02 1.270E-02 0.9953 
2.750E+00 1.085E+02 6.254E-02 1.086E+02 1.499E-02 1.492E-02 0.9956 
3.000E+00 1.017E+02 5.778E-02 1.018E+02 1.737E-02 1.730E-02 0.9959 
3.500E+00 9.063E+01 5.021E-02 9.068E+01 2.258E-02 2.250E-02 0.9963 
4.000E+00 8.192E+01 4.444E-02 8.197E+01 2.839E-02 2.829E-02 0.9966 
4.500E+00 7.488E+01 3.989E-02 7.492E+01 3.478E-02 3.466E-02 0.9968 
5.000E+00 6.905E+01 3.621E-02 6.909E+01 4.173E-02 4.161E-02 0.9969 
5.500E+00 6.414E+01 3.317E-02 6.417E+01 4.925E-02 4.910E-02 0.9971 
6.000E+00 5.994E+01 3.061E-02 5.997E+01 5.731E-02 5.715E-02 0.9972 
6.500E+00 5.630E+01 2.843E-02 5.633E+01 6.592E-02 6.574E-02 0.9973 
7.000E+00 5.312E+01 2.654E-02 5.315E+01 7.506E-02 7.486E-02 0.9973 
7.500E+00 5.031E+01 2.490E-02 5.033E+01 8.474E-02 8.452E-02 0.9974 
8.000E+00 4.781E+01 2.345E-02 4.783E+01 9.493E-02 9.469E-02 0.9975 
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8.500E+00 4.557E+01 2.217E-02 4.559E+01 1.056E-01 1.054E-01 0.9975 
9.000E+00 4.355E+01 2.102E-02 4.357E+01 1.169E-01 1.166E-01 0.9976 
9.500E+00 4.171E+01 1.999E-02 4.173E+01 1.286E-01 1.283E-01 0.9976 
1.000E+01 4.004E+01 1.905E-02 4.006E+01 1.408E-01 1.405E-01 0.9976 
1.250E+01 3.349E+01 1.547E-02 3.351E+01 2.094E-01 2.089E-01 0.9978 
1.500E+01 2.892E+01 1.304E-02 2.894E+01 2.899E-01 2.893E-01 0.9979 
1.750E+01 2.554E+01 1.128E-02 2.555E+01 3.820E-01 3.813E-01 0.9979 
2.000E+01 2.293E+01 9.953E-03 2.294E+01 4.855E-01 4.845E-01 0.9980 
2.500E+01 1.914E+01 8.066E-03 1.915E+01 7.252E-01 7.238E-01 0.9981 
2.750E+01 1.773E+01 7.372E-03 1.773E+01 8.609E-01 8.593E-01 0.9981 
3.000E+01 1.652E+01 6.790E-03 1.653E+01 1.007E+00 1.005E+00 0.9981 
3.500E+01 1.460E+01 5.870E-03 1.460E+01 1.330E+00 1.327E+00 0.9982 
4.000E+01 1.312E+01 5.173E-03 1.312E+01 1.691E+00 1.688E+00 0.9982 
4.500E+01 1.194E+01 4.627E-03 1.194E+01 2.091E+00 2.088E+00 0.9983 
5.000E+01 1.098E+01 4.187E-03 1.099E+01 2.528E+00 2.524E+00 0.9983 
5.500E+01 1.019E+01 3.826E-03 1.019E+01 3.001E+00 2.996E+00 0.9983 
6.000E+01 9.514E+00 3.523E-03 9.517E+00 3.509E+00 3.504E+00 0.9983 
6.500E+01 8.938E+00 3.265E-03 8.942E+00 4.052E+00 4.045E+00 0.9984 
7.000E+01 8.440E+00 3.043E-03 8.443E+00 4.628E+00 4.620E+00 0.9984 
7.500E+01 8.003E+00 2.850E-03 8.006E+00 5.236E+00 5.228E+00 0.9984 
8.000E+01 7.618E+00 2.681E-03 7.620E+00 5.876E+00 5.867E+00 0.9984 
8.500E+01 7.275E+00 2.531E-03 7.277E+00 6.548E+00 6.538E+00 0.9984 
9.000E+01 6.968E+00 2.397E-03 6.970E+00 7.250E+00 7.239E+00 0.9984 
9.500E+01 6.691E+00 2.277E-03 6.693E+00 7.983E+00 7.970E+00 0.9985 
1.000E+02 6.441E+00 2.169E-03 6.443E+00 8.744E+00 8.731E+00 0.9985 
1.250E+02 5.474E+00 1.754E-03 5.475E+00 1.297E+01 1.295E+01 0.9985 
1.500E+02 4.815E+00 1.475E-03 4.816E+00 1.786E+01 1.783E+01 0.9986 
1.750E+02 4.337E+00 1.274E-03 4.338E+00 2.334E+01 2.330E+01 0.9986 
2.000E+02 3.975E+00 1.122E-03 3.976E+00 2.937E+01 2.933E+01 0.9986 
2.250E+02 3.690E+00 1.003E-03 3.691E+00 3.590E+01 3.585E+01 0.9987 
2.500E+02 3.462E+00 9.075E-04 3.462E+00 4.290E+01 4.284E+01 0.9987 
2.750E+02 3.274E+00 8.289E-04 3.275E+00 5.033E+01 5.026E+01 0.9987 
3.000E+02 3.117E+00 7.631E-04 3.118E+00 5.816E+01 5.809E+01 0.9987 
3.500E+02 2.870E+00 6.591E-04 2.871E+00 7.490E+01 7.481E+01 0.9988 
4.000E+02 2.686E+00 5.806E-04 2.687E+00 9.293E+01 9.282E+01 0.9988 
4.500E+02 2.544E+00 5.191E-04 2.544E+00 1.121E+02 1.119E+02 0.9989 
5.000E+02 2.431E+00 4.697E-04 2.431E+00 1.322E+02 1.320E+02 0.9989 
5.500E+02 2.340E+00 4.291E-04 2.340E+00 1.532E+02 1.530E+02 0.9989 
6.000E+02 2.265E+00 3.951E-04 2.266E+00 1.749E+02 1.747E+02 0.9990 
6.500E+02 2.203E+00 3.663E-04 2.203E+00 1.973E+02 1.971E+02 0.9990 
7.000E+02 2.151E+00 3.414E-04 2.151E+00 2.203E+02 2.200E+02 0.9990 
7.500E+02 2.107E+00 3.198E-04 2.107E+00 2.437E+02 2.435E+02 0.9990 
8.000E+02 2.069E+00 3.009E-04 2.069E+00 2.677E+02 2.674E+02 0.9990 
8.500E+02 2.036E+00 2.841E-04 2.037E+00 2.921E+02 2.918E+02 0.9991 
9.000E+02 2.008E+00 2.691E-04 2.008E+00 3.168E+02 3.165E+02 0.9991 
9.500E+02 1.984E+00 2.557E-04 1.984E+00 3.418E+02 3.415E+02 0.9991 
1.000E+03 1.962E+00 2.436E-04 1.963E+00 3.672E+02 3.668E+02 0.9991 
1.500E+03 1.850E+00 1.661E-04 1.850E+00 6.311E+02 6.306E+02 0.9992 
2.000E+03 1.820E+00 1.267E-04 1.820E+00 9.041E+02 9.035E+02 0.9993 
2.500E+03 1.818E+00 1.027E-04 1.818E+00 1.179E+03 1.178E+03 0.9994 
3.000E+03 1.828E+00 8.655E-05 1.828E+00 1.454E+03 1.453E+03 0.9994 
4.000E+03 1.861E+00 6.608E-05 1.861E+00 1.996E+03 1.995E+03 0.9995 
5.000E+03 1.898E+00 5.362E-05 1.898E+00 2.528E+03 2.527E+03 0.9996 
6.000E+03 1.933E+00 4.520E-05 1.934E+00 3.050E+03 3.049E+03 0.9996 
7.000E+03 1.967E+00 3.913E-05 1.967E+00 3.563E+03 3.561E+03 0.9997 
8.000E+03 1.998E+00 3.453E-05 1.998E+00 4.067E+03 4.066E+03 0.9997 
9.000E+03 2.026E+00 3.093E-05 2.026E+00 4.564E+03 4.563E+03 0.9997 
1.000E+04 2.052E+00 2.803E-05 2.052E+00 5.054E+03 5.053E+03 0.9997 
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BONE, COMPACT (ICRU) 
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1.000E-03 1.416E+02 3.228E+01 1.738E+02 7.040E-06 2.977E-06 0.4228 
2.000E-03 2.002E+02 2.248E+01 2.227E+02 1.207E-05 5.934E-06 0.4916 
3.000E-03 2.452E+02 1.776E+01 2.629E+02 1.619E-05 8.722E-06 0.5387 
4.000E-03 2.813E+02 1.488E+01 2.962E+02 1.977E-05 1.134E-05 0.5740 
5.000E-03 3.133E+02 1.290E+01 3.262E+02 2.298E-05 1.383E-05 0.6018 
6.000E-03 3.422E+02 1.144E+01 3.537E+02 2.592E-05 1.619E-05 0.6246 
7.000E-03 3.688E+02 1.031E+01 3.791E+02 2.865E-05 1.844E-05 0.6437 
8.000E-03 3.931E+02 9.414E+00 4.025E+02 3.121E-05 2.060E-05 0.6600 
9.000E-03 4.156E+02 8.675E+00 4.243E+02 3.363E-05 2.268E-05 0.6743 
1.000E-02 4.368E+02 8.056E+00 4.449E+02 3.593E-05 2.468E-05 0.6869 
2.000E-02 5.753E+02 4.856E+00 5.802E+02 5.533E-05 4.232E-05 0.7648 
3.000E-02 6.621E+02 3.562E+00 6.657E+02 7.133E-05 5.744E-05 0.8053 
4.000E-02 7.210E+02 2.844E+00 7.239E+02 8.569E-05 7.125E-05 0.8314 
5.000E-02 7.609E+02 2.382E+00 7.633E+02 9.912E-05 8.427E-05 0.8502 
6.000E-02 7.852E+02 2.058E+00 7.872E+02 1.120E-04 9.683E-05 0.8646 
7.000E-02 7.976E+02 1.817E+00 7.994E+02 1.246E-04 1.092E-04 0.8761 
8.000E-02 8.011E+02 1.629E+00 8.027E+02 1.371E-04 1.214E-04 0.8858 
9.000E-02 7.979E+02 1.479E+00 7.994E+02 1.495E-04 1.337E-04 0.8940 
1.000E-01 7.899E+02 1.356E+00 7.912E+02 1.621E-04 1.461E-04 0.9011 
1.250E-01 7.564E+02 1.128E+00 7.575E+02 1.944E-04 1.779E-04 0.9155 
1.500E-01 7.145E+02 9.684E-01 7.154E+02 2.283E-04 2.115E-04 0.9265 
1.750E-01 6.714E+02 8.508E-01 6.722E+02 2.643E-04 2.472E-04 0.9353 
2.000E-01 6.305E+02 7.602E-01 6.312E+02 3.027E-04 2.853E-04 0.9425 
2.250E-01 5.932E+02 6.880E-01 5.939E+02 3.436E-04 3.259E-04 0.9485 
2.500E-01 5.597E+02 6.291E-01 5.604E+02 3.869E-04 3.689E-04 0.9535 
2.750E-01 5.300E+02 5.797E-01 5.306E+02 4.328E-04 4.145E-04 0.9578 
3.000E-01 5.035E+02 5.377E-01 5.041E+02 4.812E-04 4.626E-04 0.9614 
3.500E-01 4.590E+02 4.704E-01 4.595E+02 5.852E-04 5.661E-04 0.9673 
4.000E-01 4.230E+02 4.187E-01 4.234E+02 6.987E-04 6.789E-04 0.9718 
4.500E-01 3.933E+02 3.778E-01 3.937E+02 8.212E-04 8.009E-04 0.9752 
5.000E-01 3.683E+02 3.445E-01 3.687E+02 9.526E-04 9.316E-04 0.9780 
5.500E-01 3.469E+02 3.169E-01 3.472E+02 1.092E-03 1.071E-03 0.9802 
6.000E-01 3.281E+02 2.935E-01 3.284E+02 1.241E-03 1.218E-03 0.9821 
6.500E-01 3.116E+02 2.735E-01 3.119E+02 1.397E-03 1.374E-03 0.9836 
7.000E-01 2.969E+02 2.561E-01 2.972E+02 1.561E-03 1.538E-03 0.9849 
7.500E-01 2.837E+02 2.409E-01 2.840E+02 1.733E-03 1.709E-03 0.9860 
8.000E-01 2.718E+02 2.275E-01 2.720E+02 1.913E-03 1.888E-03 0.9870 
8.500E-01 2.610E+02 2.155E-01 2.612E+02 2.101E-03 2.075E-03 0.9878 
9.000E-01 2.511E+02 2.048E-01 2.513E+02 2.296E-03 2.270E-03 0.9885 
9.500E-01 2.420E+02 1.952E-01 2.422E+02 2.499E-03 2.472E-03 0.9891 
1.000E+00 2.337E+02 1.864E-01 2.339E+02 2.709E-03 2.681E-03 0.9897 
1.250E+00 2.003E+02 1.526E-01 2.005E+02 3.867E-03 3.835E-03 0.9917 
1.500E+00 1.763E+02 1.295E-01 1.764E+02 5.200E-03 5.163E-03 0.9930 
1.750E+00 1.580E+02 1.127E-01 1.581E+02 6.699E-03 6.658E-03 0.9938 
2.000E+00 1.435E+02 9.986E-02 1.436E+02 8.361E-03 8.315E-03 0.9945 
2.250E+00 1.317E+02 8.973E-02 1.318E+02 1.018E-02 1.013E-02 0.9949 
2.500E+00 1.219E+02 8.153E-02 1.220E+02 1.215E-02 1.210E-02 0.9953 
2.750E+00 1.136E+02 7.474E-02 1.137E+02 1.428E-02 1.422E-02 0.9955 
3.000E+00 1.065E+02 6.903E-02 1.065E+02 1.655E-02 1.648E-02 0.9958 
3.500E+00 9.484E+01 5.994E-02 9.490E+01 2.153E-02 2.145E-02 0.9961 
4.000E+00 8.571E+01 5.303E-02 8.576E+01 2.708E-02 2.699E-02 0.9963 
4.500E+00 7.834E+01 4.759E-02 7.838E+01 3.319E-02 3.308E-02 0.9965 
5.000E+00 7.224E+01 4.318E-02 7.228E+01 3.984E-02 3.971E-02 0.9967 
5.500E+00 6.711E+01 3.955E-02 6.715E+01 4.702E-02 4.687E-02 0.9968 
6.000E+00 6.272E+01 3.649E-02 6.276E+01 5.473E-02 5.456E-02 0.9969 
6.500E+00 5.892E+01 3.388E-02 5.896E+01 6.295E-02 6.276E-02 0.9970 
7.000E+00 5.560E+01 3.163E-02 5.563E+01 7.169E-02 7.148E-02 0.9971 
7.500E+00 5.266E+01 2.967E-02 5.269E+01 8.093E-02 8.069E-02 0.9971 
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8.000E+00 5.005E+01 2.795E-02 5.008E+01 9.067E-02 9.041E-02 0.9972 
8.500E+00 4.771E+01 2.641E-02 4.774E+01 1.009E-01 1.006E-01 0.9972 
9.000E+00 4.560E+01 2.505E-02 4.562E+01 1.116E-01 1.113E-01 0.9973 
9.500E+00 4.368E+01 2.382E-02 4.371E+01 1.228E-01 1.225E-01 0.9973 
1.000E+01 4.194E+01 2.271E-02 4.196E+01 1.345E-01 1.341E-01 0.9973 
1.250E+01 3.509E+01 1.844E-02 3.511E+01 1.999E-01 1.994E-01 0.9975 
1.500E+01 3.032E+01 1.554E-02 3.033E+01 2.768E-01 2.761E-01 0.9976 
1.750E+01 2.678E+01 1.345E-02 2.679E+01 3.647E-01 3.638E-01 0.9976 
2.000E+01 2.405E+01 1.187E-02 2.406E+01 4.633E-01 4.622E-01 0.9977 
2.500E+01 2.009E+01 9.619E-03 2.010E+01 6.917E-01 6.902E-01 0.9978 
2.750E+01 1.861E+01 8.793E-03 1.861E+01 8.211E-01 8.193E-01 0.9978 
3.000E+01 1.735E+01 8.100E-03 1.736E+01 9.602E-01 9.582E-01 0.9978 
3.500E+01 1.533E+01 7.003E-03 1.534E+01 1.267E+00 1.265E+00 0.9979 
4.000E+01 1.378E+01 6.173E-03 1.378E+01 1.612E+00 1.609E+00 0.9979 
4.500E+01 1.254E+01 5.522E-03 1.255E+01 1.993E+00 1.989E+00 0.9980 
5.000E+01 1.154E+01 4.998E-03 1.155E+01 2.408E+00 2.404E+00 0.9980 
5.500E+01 1.071E+01 4.567E-03 1.071E+01 2.858E+00 2.853E+00 0.9980 
6.000E+01 1.000E+01 4.205E-03 1.001E+01 3.342E+00 3.335E+00 0.9981 
6.500E+01 9.398E+00 3.898E-03 9.401E+00 3.858E+00 3.850E+00 0.9981 
7.000E+01 8.874E+00 3.633E-03 8.878E+00 4.405E+00 4.397E+00 0.9981 
7.500E+01 8.416E+00 3.403E-03 8.420E+00 4.984E+00 4.974E+00 0.9981 
8.000E+01 8.012E+00 3.201E-03 8.015E+00 5.593E+00 5.582E+00 0.9981 
8.500E+01 7.652E+00 3.022E-03 7.655E+00 6.231E+00 6.220E+00 0.9982 
9.000E+01 7.329E+00 2.862E-03 7.332E+00 6.899E+00 6.886E+00 0.9982 
9.500E+01 7.039E+00 2.719E-03 7.042E+00 7.595E+00 7.581E+00 0.9982 
1.000E+02 6.776E+00 2.590E-03 6.778E+00 8.319E+00 8.304E+00 0.9982 
1.250E+02 5.760E+00 2.095E-03 5.762E+00 1.234E+01 1.232E+01 0.9983 
1.500E+02 5.068E+00 1.762E-03 5.070E+00 1.698E+01 1.695E+01 0.9983 
1.750E+02 4.566E+00 1.522E-03 4.567E+00 2.218E+01 2.215E+01 0.9984 
2.000E+02 4.185E+00 1.340E-03 4.186E+00 2.791E+01 2.786E+01 0.9984 
2.250E+02 3.886E+00 1.198E-03 3.887E+00 3.411E+01 3.406E+01 0.9984 
2.500E+02 3.645E+00 1.084E-03 3.646E+00 4.076E+01 4.070E+01 0.9985 
2.750E+02 3.448E+00 9.902E-04 3.449E+00 4.782E+01 4.774E+01 0.9985 
3.000E+02 3.283E+00 9.116E-04 3.284E+00 5.525E+01 5.517E+01 0.9985 
3.500E+02 3.024E+00 7.874E-04 3.024E+00 7.115E+01 7.104E+01 0.9986 
4.000E+02 2.830E+00 6.936E-04 2.830E+00 8.826E+01 8.814E+01 0.9986 
4.500E+02 2.680E+00 6.202E-04 2.681E+00 1.064E+02 1.063E+02 0.9987 
5.000E+02 2.561E+00 5.612E-04 2.562E+00 1.255E+02 1.254E+02 0.9987 
5.500E+02 2.466E+00 5.126E-04 2.466E+00 1.454E+02 1.452E+02 0.9987 
6.000E+02 2.385E+00 4.720E-04 2.386E+00 1.660E+02 1.658E+02 0.9988 
6.500E+02 2.318E+00 4.375E-04 2.318E+00 1.873E+02 1.871E+02 0.9988 
7.000E+02 2.261E+00 4.079E-04 2.261E+00 2.092E+02 2.089E+02 0.9988 
7.500E+02 2.212E+00 3.820E-04 2.213E+00 2.315E+02 2.312E+02 0.9988 
8.000E+02 2.171E+00 3.594E-04 2.171E+00 2.543E+02 2.540E+02 0.9989 
8.500E+02 2.135E+00 3.393E-04 2.135E+00 2.776E+02 2.772E+02 0.9989 
9.000E+02 2.103E+00 3.215E-04 2.103E+00 3.012E+02 3.008E+02 0.9989 
9.500E+02 2.076E+00 3.054E-04 2.076E+00 3.251E+02 3.247E+02 0.9989 
1.000E+03 2.051E+00 2.910E-04 2.052E+00 3.493E+02 3.490E+02 0.9990 
1.500E+03 1.916E+00 1.984E-04 1.916E+00 6.030E+02 6.025E+02 0.9991 
2.000E+03 1.869E+00 1.513E-04 1.869E+00 8.677E+02 8.670E+02 0.9992 
2.500E+03 1.854E+00 1.227E-04 1.854E+00 1.137E+03 1.136E+03 0.9993 
3.000E+03 1.852E+00 1.033E-04 1.852E+00 1.406E+03 1.406E+03 0.9993 
4.000E+03 1.865E+00 7.889E-05 1.865E+00 1.945E+03 1.944E+03 0.9994 
5.000E+03 1.885E+00 6.400E-05 1.885E+00 2.478E+03 2.477E+03 0.9995 
6.000E+03 1.907E+00 5.396E-05 1.907E+00 3.005E+03 3.004E+03 0.9995 
7.000E+03 1.927E+00 4.670E-05 1.927E+00 3.527E+03 3.526E+03 0.9996 
8.000E+03 1.947E+00 4.122E-05 1.947E+00 4.043E+03 4.042E+03 0.9996 
9.000E+03 1.965E+00 3.692E-05 1.965E+00 4.554E+03 4.553E+03 0.9996 
1.000E+04 1.982E+00 3.345E-05 1.982E+00 5.061E+03 5.059E+03 0.9997 
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1.000E-03 1.540E+01 8.290E-01 1.623E+01 1.079E-04 1.006E-05 0.0932 
2.000E-03 2.178E+01 8.554E-01 2.264E+01 1.592E-04 1.843E-05 0.1158 
3.000E-03 2.668E+01 8.508E-01 2.753E+01 1.990E-04 2.658E-05 0.1335 
4.000E-03 3.081E+01 8.374E-01 3.164E+01 2.328E-04 3.460E-05 0.1486 
5.000E-03 3.444E+01 8.208E-01 3.526E+01 2.627E-04 4.255E-05 0.1620 
6.000E-03 3.773E+01 8.033E-01 3.853E+01 2.898E-04 5.045E-05 0.1741 
7.000E-03 4.075E+01 7.856E-01 4.154E+01 3.148E-04 5.830E-05 0.1852 
8.000E-03 4.357E+01 7.682E-01 4.433E+01 3.381E-04 6.611E-05 0.1955 
9.000E-03 4.621E+01 7.514E-01 4.696E+01 3.600E-04 7.387E-05 0.2052 
1.000E-02 4.871E+01 7.352E-01 4.944E+01 3.807E-04 8.160E-05 0.2143 
2.000E-02 6.621E+01 6.075E-01 6.682E+01 5.523E-04 1.581E-04 0.2863 
3.000E-02 7.885E+01 5.230E-01 7.937E+01 6.889E-04 2.325E-04 0.3376 
4.000E-02 8.884E+01 4.626E-01 8.930E+01 8.074E-04 3.048E-04 0.3776 
5.000E-02 9.702E+01 4.169E-01 9.744E+01 9.144E-04 3.752E-04 0.4104 
6.000E-02 1.038E+02 3.807E-01 1.042E+02 1.014E-03 4.440E-04 0.4381 
7.000E-02 1.095E+02 3.513E-01 1.098E+02 1.107E-03 5.115E-04 0.4621 
8.000E-02 1.141E+02 3.268E-01 1.145E+02 1.196E-03 5.781E-04 0.4833 
9.000E-02 1.180E+02 3.060E-01 1.183E+02 1.282E-03 6.438E-04 0.5022 
1.000E-01 1.211E+02 2.880E-01 1.214E+02 1.365E-03 7.091E-04 0.5193 
1.250E-01 1.261E+02 2.522E-01 1.264E+02 1.567E-03 8.712E-04 0.5561 
1.500E-01 1.281E+02 2.253E-01 1.283E+02 1.763E-03 1.034E-03 0.5865 
1.750E-01 1.279E+02 2.042E-01 1.281E+02 1.957E-03 1.199E-03 0.6126 
2.000E-01 1.263E+02 1.872E-01 1.265E+02 2.154E-03 1.368E-03 0.6353 
2.250E-01 1.236E+02 1.730E-01 1.238E+02 2.353E-03 1.543E-03 0.6555 
2.500E-01 1.204E+02 1.611E-01 1.206E+02 2.558E-03 1.723E-03 0.6736 
2.750E-01 1.169E+02 1.509E-01 1.171E+02 2.768E-03 1.910E-03 0.6900 
3.000E-01 1.133E+02 1.421E-01 1.135E+02 2.985E-03 2.104E-03 0.7048 
3.500E-01 1.064E+02 1.274E-01 1.065E+02 3.440E-03 2.514E-03 0.7309 
4.000E-01 9.998E+01 1.158E-01 1.001E+02 3.925E-03 2.955E-03 0.7529 
4.500E-01 9.437E+01 1.063E-01 9.448E+01 4.439E-03 3.425E-03 0.7716 
5.000E-01 8.950E+01 9.838E-02 8.960E+01 4.983E-03 3.925E-03 0.7876 
5.500E-01 8.518E+01 9.166E-02 8.528E+01 5.555E-03 4.452E-03 0.8015 
6.000E-01 8.137E+01 8.589E-02 8.146E+01 6.155E-03 5.007E-03 0.8135 
6.500E-01 7.801E+01 8.086E-02 7.810E+01 6.782E-03 5.589E-03 0.8241 
7.000E-01 7.505E+01 7.644E-02 7.512E+01 7.435E-03 6.196E-03 0.8333 
7.500E-01 7.242E+01 7.253E-02 7.249E+01 8.113E-03 6.827E-03 0.8415 
8.000E-01 7.008E+01 6.903E-02 7.015E+01 8.814E-03 7.481E-03 0.8488 
8.500E-01 6.799E+01 6.588E-02 6.806E+01 9.538E-03 8.157E-03 0.8552 
9.000E-01 6.612E+01 6.303E-02 6.619E+01 1.028E-02 8.854E-03 0.8611 
9.500E-01 6.444E+01 6.044E-02 6.450E+01 1.105E-02 9.571E-03 0.8663 
1.000E+00 6.292E+01 5.807E-02 6.298E+01 1.183E-02 1.031E-02 0.8710 
1.250E+00 5.688E+01 4.873E-02 5.693E+01 1.602E-02 1.424E-02 0.8893 
1.500E+00 5.222E+01 4.216E-02 5.226E+01 2.061E-02 1.858E-02 0.9016 
1.750E+00 4.846E+01 3.725E-02 4.850E+01 2.558E-02 2.329E-02 0.9105 
2.000E+00 4.534E+01 3.344E-02 4.537E+01 3.091E-02 2.836E-02 0.9174 
2.250E+00 4.269E+01 3.038E-02 4.272E+01 3.659E-02 3.377E-02 0.9228 
2.500E+00 4.040E+01 2.788E-02 4.043E+01 4.261E-02 3.951E-02 0.9272 
2.750E+00 3.840E+01 2.578E-02 3.843E+01 4.896E-02 4.557E-02 0.9308 
3.000E+00 3.663E+01 2.400E-02 3.666E+01 5.562E-02 5.195E-02 0.9339 
3.500E+00 3.364E+01 2.112E-02 3.366E+01 6.988E-02 6.561E-02 0.9389 
4.000E+00 3.118E+01 1.890E-02 3.120E+01 8.532E-02 8.043E-02 0.9427 
4.500E+00 2.913E+01 1.713E-02 2.914E+01 1.019E-01 9.639E-02 0.9458 
5.000E+00 2.737E+01 1.568E-02 2.739E+01 1.196E-01 1.134E-01 0.9483 
5.500E+00 2.586E+01 1.447E-02 2.587E+01 1.384E-01 1.316E-01 0.9504 
6.000E+00 2.453E+01 1.344E-02 2.454E+01 1.583E-01 1.507E-01 0.9522 
6.500E+00 2.336E+01 1.256E-02 2.337E+01 1.792E-01 1.709E-01 0.9538 
7.000E+00 2.231E+01 1.180E-02 2.232E+01 2.011E-01 1.920E-01 0.9552 
7.500E+00 2.137E+01 1.113E-02 2.138E+01 2.239E-01 2.142E-01 0.9564 
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8.000E+00 2.051E+01 1.053E-02 2.052E+01 2.478E-01 2.373E-01 0.9575 
8.500E+00 1.974E+01 9.999E-03 1.975E+01 2.727E-01 2.613E-01 0.9584 
9.000E+00 1.903E+01 9.521E-03 1.904E+01 2.985E-01 2.863E-01 0.9593 
9.500E+00 1.838E+01 9.090E-03 1.839E+01 3.252E-01 3.122E-01 0.9601 
1.000E+01 1.778E+01 8.698E-03 1.779E+01 3.528E-01 3.390E-01 0.9608 
1.250E+01 1.535E+01 7.176E-03 1.536E+01 5.046E-01 4.863E-01 0.9638 
1.500E+01 1.359E+01 6.127E-03 1.359E+01 6.780E-01 6.548E-01 0.9658 
1.750E+01 1.223E+01 5.359E-03 1.224E+01 8.722E-01 8.438E-01 0.9674 
2.000E+01 1.116E+01 4.770E-03 1.116E+01 1.086E+00 1.052E+00 0.9687 
2.500E+01 9.550E+00 3.923E-03 9.554E+00 1.572E+00 1.526E+00 0.9706 
2.750E+01 8.929E+00 3.608E-03 8.932E+00 1.843E+00 1.790E+00 0.9713 
3.000E+01 8.393E+00 3.342E-03 8.396E+00 2.132E+00 2.072E+00 0.9720 
3.500E+01 7.514E+00 2.916E-03 7.516E+00 2.763E+00 2.688E+00 0.9730 
4.000E+01 6.822E+00 2.591E-03 6.825E+00 3.462E+00 3.371E+00 0.9739 
4.500E+01 6.264E+00 2.334E-03 6.267E+00 4.227E+00 4.120E+00 0.9746 
5.000E+01 5.804E+00 2.125E-03 5.806E+00 5.057E+00 4.931E+00 0.9752 
5.500E+01 5.418E+00 1.952E-03 5.420E+00 5.949E+00 5.804E+00 0.9757 
6.000E+01 5.088E+00 1.806E-03 5.090E+00 6.901E+00 6.737E+00 0.9761 
6.500E+01 4.804E+00 1.681E-03 4.806E+00 7.913E+00 7.727E+00 0.9765 
7.000E+01 4.557E+00 1.573E-03 4.558E+00 8.982E+00 8.774E+00 0.9769 
7.500E+01 4.339E+00 1.479E-03 4.340E+00 1.011E+01 9.876E+00 0.9772 
8.000E+01 4.146E+00 1.396E-03 4.147E+00 1.129E+01 1.103E+01 0.9775 
8.500E+01 3.973E+00 1.322E-03 3.974E+00 1.252E+01 1.224E+01 0.9778 
9.000E+01 3.818E+00 1.255E-03 3.819E+00 1.380E+01 1.350E+01 0.9781 
9.500E+01 3.678E+00 1.196E-03 3.679E+00 1.514E+01 1.481E+01 0.9783 
1.000E+02 3.551E+00 1.142E-03 3.552E+00 1.652E+01 1.616E+01 0.9785 
1.250E+02 3.056E+00 9.329E-04 3.057E+00 2.414E+01 2.364E+01 0.9794 
1.500E+02 2.713E+00 7.905E-04 2.714E+00 3.284E+01 3.219E+01 0.9802 
1.750E+02 2.462E+00 6.870E-04 2.463E+00 4.253E+01 4.171E+01 0.9808 
2.000E+02 2.270E+00 6.081E-04 2.271E+00 5.312E+01 5.212E+01 0.9813 
2.250E+02 2.118E+00 5.459E-04 2.119E+00 6.453E+01 6.335E+01 0.9818 
2.500E+02 1.996E+00 4.957E-04 1.996E+00 7.669E+01 7.533E+01 0.9822 
2.750E+02 1.895E+00 4.541E-04 1.895E+00 8.955E+01 8.799E+01 0.9826 
3.000E+02 1.810E+00 4.192E-04 1.810E+00 1.031E+02 1.013E+02 0.9829 
3.500E+02 1.676E+00 3.637E-04 1.677E+00 1.318E+02 1.296E+02 0.9836 
4.000E+02 1.576E+00 3.215E-04 1.577E+00 1.626E+02 1.600E+02 0.9841 
4.500E+02 1.499E+00 2.883E-04 1.499E+00 1.952E+02 1.921E+02 0.9846 
5.000E+02 1.437E+00 2.615E-04 1.438E+00 2.292E+02 2.258E+02 0.9850 
5.500E+02 1.388E+00 2.394E-04 1.388E+00 2.646E+02 2.608E+02 0.9854 
6.000E+02 1.347E+00 2.209E-04 1.348E+00 3.012E+02 2.969E+02 0.9858 
6.500E+02 1.314E+00 2.051E-04 1.314E+00 3.388E+02 3.341E+02 0.9862 
7.000E+02 1.286E+00 1.914E-04 1.286E+00 3.773E+02 3.722E+02 0.9865 
7.500E+02 1.262E+00 1.795E-04 1.262E+00 4.165E+02 4.110E+02 0.9868 
8.000E+02 1.242E+00 1.691E-04 1.242E+00 4.565E+02 4.506E+02 0.9871 
8.500E+02 1.224E+00 1.598E-04 1.224E+00 4.971E+02 4.908E+02 0.9873 
9.000E+02 1.209E+00 1.515E-04 1.210E+00 5.382E+02 5.315E+02 0.9876 
9.500E+02 1.197E+00 1.441E-04 1.197E+00 5.797E+02 5.727E+02 0.9878 
1.000E+03 1.185E+00 1.374E-04 1.186E+00 6.217E+02 6.143E+02 0.9881 
1.500E+03 1.130E+00 9.419E-05 1.130E+00 1.056E+03 1.045E+03 0.9898 
2.000E+03 1.120E+00 7.205E-05 1.120E+00 1.501E+03 1.488E+03 0.9910 
2.500E+03 1.124E+00 5.854E-05 1.124E+00 1.947E+03 1.932E+03 0.9919 
3.000E+03 1.135E+00 4.940E-05 1.135E+00 2.390E+03 2.372E+03 0.9926 
4.000E+03 1.161E+00 3.780E-05 1.161E+00 3.261E+03 3.241E+03 0.9936 
5.000E+03 1.187E+00 3.072E-05 1.187E+00 4.113E+03 4.090E+03 0.9944 
6.000E+03 1.211E+00 2.593E-05 1.211E+00 4.947E+03 4.922E+03 0.9949 
7.000E+03 1.233E+00 2.247E-05 1.233E+00 5.765E+03 5.738E+03 0.9954 
8.000E+03 1.253E+00 1.985E-05 1.253E+00 6.569E+03 6.541E+03 0.9957 
9.000E+03 1.271E+00 1.779E-05 1.271E+00 7.361E+03 7.332E+03 0.9960 
1.000E+04 1.288E+00 1.613E-05 1.288E+00 8.143E+03 8.112E+03 0.9962 
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1.000E-03 1.337E+02 4.315E+01 1.769E+02 6.319E-06 2.878E-06 0.4555 
2.000E-03 1.891E+02 2.927E+01 2.184E+02 1.137E-05 5.909E-06 0.5197 
3.000E-03 2.316E+02 2.281E+01 2.544E+02 1.560E-05 8.811E-06 0.5647 
4.000E-03 2.675E+02 1.894E+01 2.864E+02 1.930E-05 1.155E-05 0.5986 
5.000E-03 2.990E+02 1.631E+01 3.153E+02 2.262E-05 1.415E-05 0.6254 
6.000E-03 3.276E+02 1.439E+01 3.420E+02 2.567E-05 1.661E-05 0.6473 
7.000E-03 3.538E+02 1.292E+01 3.667E+02 2.849E-05 1.896E-05 0.6656 
8.000E-03 3.782E+02 1.175E+01 3.900E+02 3.113E-05 2.121E-05 0.6813 
9.000E-03 4.012E+02 1.080E+01 4.120E+02 3.363E-05 2.337E-05 0.6950 
1.000E-02 4.229E+02 1.000E+01 4.329E+02 3.599E-05 2.545E-05 0.7070 
2.000E-02 5.673E+02 5.939E+00 5.733E+02 5.578E-05 4.356E-05 0.7808 
3.000E-02 6.628E+02 4.325E+00 6.671E+02 7.187E-05 5.883E-05 0.8187 
4.000E-02 7.290E+02 3.437E+00 7.324E+02 8.613E-05 7.259E-05 0.8429 
5.000E-02 7.740E+02 2.870E+00 7.768E+02 9.935E-05 8.547E-05 0.8602 
6.000E-02 8.026E+02 2.473E+00 8.050E+02 1.120E-04 9.782E-05 0.8735 
7.000E-02 8.183E+02 2.178E+00 8.205E+02 1.243E-04 1.099E-04 0.8842 
8.000E-02 8.241E+02 1.951E+00 8.260E+02 1.364E-04 1.218E-04 0.8931 
9.000E-02 8.222E+02 1.769E+00 8.239E+02 1.485E-04 1.338E-04 0.9007 
1.000E-01 8.145E+02 1.620E+00 8.161E+02 1.607E-04 1.458E-04 0.9073 
1.250E-01 7.801E+02 1.343E+00 7.814E+02 1.920E-04 1.767E-04 0.9207 
1.500E-01 7.360E+02 1.152E+00 7.371E+02 2.249E-04 2.094E-04 0.9310 
1.750E-01 6.959E+02 1.010E+00 6.969E+02 2.598E-04 2.440E-04 0.9393 
2.000E-01 6.604E+02 9.016E-01 6.613E+02 2.966E-04 2.806E-04 0.9460 
2.250E-01 6.286E+02 8.152E-01 6.294E+02 3.354E-04 3.191E-04 0.9515 
2.500E-01 5.999E+02 7.447E-01 6.006E+02 3.761E-04 3.596E-04 0.9562 
2.750E-01 5.737E+02 6.855E-01 5.744E+02 4.186E-04 4.019E-04 0.9601 
3.000E-01 5.497E+02 6.351E-01 5.504E+02 4.631E-04 4.462E-04 0.9635 
3.500E-01 5.075E+02 5.545E-01 5.080E+02 5.577E-04 5.404E-04 0.9689 
4.000E-01 4.714E+02 4.928E-01 4.719E+02 6.599E-04 6.422E-04 0.9731 
4.500E-01 4.401E+02 4.439E-01 4.406E+02 7.697E-04 7.515E-04 0.9764 
5.000E-01 4.128E+02 4.043E-01 4.132E+02 8.869E-04 8.683E-04 0.9790 
5.500E-01 3.888E+02 3.715E-01 3.891E+02 1.012E-03 9.926E-04 0.9811 
6.000E-01 3.676E+02 3.438E-01 3.680E+02 1.144E-03 1.124E-03 0.9829 
6.500E-01 3.489E+02 3.201E-01 3.492E+02 1.283E-03 1.263E-03 0.9844 
7.000E-01 3.322E+02 2.996E-01 3.325E+02 1.430E-03 1.410E-03 0.9857 
7.500E-01 3.172E+02 2.817E-01 3.175E+02 1.584E-03 1.563E-03 0.9868 
8.000E-01 3.037E+02 2.658E-01 3.039E+02 1.745E-03 1.724E-03 0.9877 
8.500E-01 2.914E+02 2.516E-01 2.917E+02 1.913E-03 1.891E-03 0.9886 
9.000E-01 2.803E+02 2.390E-01 2.805E+02 2.088E-03 2.066E-03 0.9893 
9.500E-01 2.700E+02 2.276E-01 2.702E+02 2.270E-03 2.247E-03 0.9899 
1.000E+00 2.606E+02 2.173E-01 2.608E+02 2.458E-03 2.435E-03 0.9905 
1.250E+00 2.228E+02 1.775E-01 2.229E+02 3.499E-03 3.472E-03 0.9925 
1.500E+00 1.955E+02 1.504E-01 1.957E+02 4.698E-03 4.669E-03 0.9938 
1.750E+00 1.748E+02 1.307E-01 1.749E+02 6.052E-03 6.020E-03 0.9946 
2.000E+00 1.585E+02 1.157E-01 1.586E+02 7.555E-03 7.519E-03 0.9952 
2.250E+00 1.453E+02 1.038E-01 1.454E+02 9.203E-03 9.164E-03 0.9957 
2.500E+00 1.343E+02 9.428E-02 1.344E+02 1.099E-02 1.095E-02 0.9960 
2.750E+00 1.250E+02 8.637E-02 1.251E+02 1.292E-02 1.288E-02 0.9963 
3.000E+00 1.171E+02 7.972E-02 1.172E+02 1.499E-02 1.494E-02 0.9965 
3.500E+00 1.041E+02 6.916E-02 1.042E+02 1.952E-02 1.946E-02 0.9968 
4.000E+00 9.398E+01 6.113E-02 9.404E+01 2.458E-02 2.451E-02 0.9971 
4.500E+00 8.580E+01 5.481E-02 8.586E+01 3.015E-02 3.007E-02 0.9973 
5.000E+00 7.906E+01 4.970E-02 7.911E+01 3.623E-02 3.613E-02 0.9974 
5.500E+00 7.339E+01 4.549E-02 7.343E+01 4.279E-02 4.268E-02 0.9975 
6.000E+00 6.854E+01 4.195E-02 6.858E+01 4.984E-02 4.972E-02 0.9976 
6.500E+00 6.434E+01 3.894E-02 6.438E+01 5.737E-02 5.724E-02 0.9977 
7.000E+00 6.068E+01 3.634E-02 6.071E+01 6.537E-02 6.522E-02 0.9977 
7.500E+00 5.744E+01 3.407E-02 5.747E+01 7.384E-02 7.368E-02 0.9978 
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8.000E+00 5.456E+01 3.208E-02 5.460E+01 8.277E-02 8.259E-02 0.9978 
8.500E+00 5.199E+01 3.031E-02 5.202E+01 9.215E-02 9.196E-02 0.9979 
9.000E+00 4.966E+01 2.873E-02 4.969E+01 1.020E-01 1.018E-01 0.9979 
9.500E+00 4.756E+01 2.731E-02 4.759E+01 1.123E-01 1.120E-01 0.9979 
1.000E+01 4.564E+01 2.603E-02 4.567E+01 1.230E-01 1.228E-01 0.9980 
1.250E+01 3.813E+01 2.111E-02 3.815E+01 1.832E-01 1.828E-01 0.9981 
1.500E+01 3.290E+01 1.778E-02 3.292E+01 2.539E-01 2.535E-01 0.9982 
1.750E+01 2.904E+01 1.538E-02 2.905E+01 3.350E-01 3.344E-01 0.9982 
2.000E+01 2.605E+01 1.356E-02 2.607E+01 4.260E-01 4.252E-01 0.9983 
2.500E+01 2.174E+01 1.098E-02 2.175E+01 6.370E-01 6.359E-01 0.9983 
2.750E+01 2.012E+01 1.003E-02 2.013E+01 7.566E-01 7.553E-01 0.9984 
3.000E+01 1.875E+01 9.239E-03 1.876E+01 8.853E-01 8.839E-01 0.9984 
3.500E+01 1.656E+01 7.983E-03 1.656E+01 1.170E+00 1.168E+00 0.9984 
4.000E+01 1.487E+01 7.034E-03 1.488E+01 1.489E+00 1.486E+00 0.9985 
4.500E+01 1.353E+01 6.290E-03 1.354E+01 1.841E+00 1.839E+00 0.9985 
5.000E+01 1.244E+01 5.691E-03 1.245E+01 2.227E+00 2.224E+00 0.9985 
5.500E+01 1.154E+01 5.199E-03 1.154E+01 2.644E+00 2.641E+00 0.9985 
6.000E+01 1.078E+01 4.786E-03 1.078E+01 3.093E+00 3.089E+00 0.9986 
6.500E+01 1.012E+01 4.435E-03 1.013E+01 3.572E+00 3.567E+00 0.9986 
7.000E+01 9.555E+00 4.134E-03 9.559E+00 4.080E+00 4.075E+00 0.9986 
7.500E+01 9.059E+00 3.871E-03 9.063E+00 4.618E+00 4.611E+00 0.9986 
8.000E+01 8.622E+00 3.641E-03 8.625E+00 5.184E+00 5.176E+00 0.9986 
8.500E+01 8.233E+00 3.437E-03 8.236E+00 5.777E+00 5.769E+00 0.9986 
9.000E+01 7.884E+00 3.255E-03 7.888E+00 6.398E+00 6.389E+00 0.9986 
9.500E+01 7.570E+00 3.092E-03 7.573E+00 7.045E+00 7.035E+00 0.9986 
1.000E+02 7.286E+00 2.944E-03 7.289E+00 7.718E+00 7.707E+00 0.9987 
1.250E+02 6.190E+00 2.381E-03 6.192E+00 1.146E+01 1.144E+01 0.9987 
1.500E+02 5.443E+00 2.001E-03 5.445E+00 1.577E+01 1.576E+01 0.9987 
1.750E+02 4.901E+00 1.728E-03 4.903E+00 2.062E+01 2.060E+01 0.9988 
2.000E+02 4.491E+00 1.522E-03 4.492E+00 2.596E+01 2.593E+01 0.9988 
2.250E+02 4.169E+00 1.361E-03 4.170E+00 3.174E+01 3.171E+01 0.9988 
2.500E+02 3.910E+00 1.231E-03 3.911E+00 3.794E+01 3.790E+01 0.9989 
2.750E+02 3.697E+00 1.124E-03 3.698E+00 4.452E+01 4.447E+01 0.9989 
3.000E+02 3.519E+00 1.035E-03 3.520E+00 5.145E+01 5.139E+01 0.9989 
3.500E+02 3.240E+00 8.936E-04 3.241E+00 6.628E+01 6.621E+01 0.9989 
4.000E+02 3.031E+00 7.870E-04 3.032E+00 8.225E+01 8.217E+01 0.9990 
4.500E+02 2.870E+00 7.037E-04 2.871E+00 9.921E+01 9.912E+01 0.9990 
5.000E+02 2.743E+00 6.367E-04 2.743E+00 1.170E+02 1.169E+02 0.9990 
5.500E+02 2.640E+00 5.816E-04 2.640E+00 1.356E+02 1.355E+02 0.9991 
6.000E+02 2.555E+00 5.355E-04 2.556E+00 1.549E+02 1.547E+02 0.9991 
6.500E+02 2.485E+00 4.963E-04 2.485E+00 1.747E+02 1.746E+02 0.9991 
7.000E+02 2.426E+00 4.626E-04 2.426E+00 1.951E+02 1.949E+02 0.9991 
7.500E+02 2.375E+00 4.333E-04 2.376E+00 2.159E+02 2.158E+02 0.9991 
8.000E+02 2.333E+00 4.076E-04 2.333E+00 2.372E+02 2.370E+02 0.9992 
8.500E+02 2.296E+00 3.849E-04 2.296E+00 2.588E+02 2.586E+02 0.9992 
9.000E+02 2.264E+00 3.646E-04 2.264E+00 2.807E+02 2.805E+02 0.9992 
9.500E+02 2.236E+00 3.464E-04 2.236E+00 3.029E+02 3.027E+02 0.9992 
1.000E+03 2.211E+00 3.300E-04 2.211E+00 3.254E+02 3.252E+02 0.9992 
1.500E+03 2.070E+00 2.249E-04 2.070E+00 5.605E+02 5.601E+02 0.9993 
2.000E+03 2.021E+00 1.715E-04 2.021E+00 8.054E+02 8.049E+02 0.9994 
2.500E+03 2.004E+00 1.390E-04 2.004E+00 1.054E+03 1.053E+03 0.9995 
3.000E+03 2.001E+00 1.171E-04 2.001E+00 1.304E+03 1.303E+03 0.9995 
4.000E+03 2.012E+00 8.939E-05 2.012E+00 1.802E+03 1.802E+03 0.9996 
5.000E+03 2.031E+00 7.251E-05 2.031E+00 2.297E+03 2.296E+03 0.9996 
6.000E+03 2.052E+00 6.112E-05 2.052E+00 2.787E+03 2.786E+03 0.9997 
7.000E+03 2.072E+00 5.291E-05 2.072E+00 3.272E+03 3.271E+03 0.9997 
8.000E+03 2.091E+00 4.669E-05 2.091E+00 3.752E+03 3.751E+03 0.9997 
9.000E+03 2.109E+00 4.181E-05 2.109E+00 4.228E+03 4.227E+03 0.9997 
1.000E+04 2.126E+00 3.788E-05 2.126E+00 4.700E+03 4.699E+03 0.9998 

 
 



 356

 
Stopping Powers and Range Tables for Electrons 

AIR, DRY (NEAR SEA LEVEL) 
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−

−

  

)/(
.
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)/( 2cmg
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CSDA       

Yield
Radiationd     

Parameter
EffectD.  

1.000E-02 1.975E+01 3.897E-03 1.976E+01 2.884E-04 1.082E-04 0.000E+00 
1.500E-02 1.444E+01 3.937E-03 1.445E+01 5.886E-04 1.506E-04 0.000E+00 
2.000E-02 1.157E+01 3.954E-03 1.158E+01 9.782E-04 1.898E-04 0.000E+00 
3.000E-02 8.491E+00 3.976E-03 8.495E+00 2.002E-03 2.619E-04 0.000E+00 
4.000E-02 6.848E+00 3.998E-03 6.852E+00 3.322E-03 3.280E-04 0.000E+00 
5.000E-02 5.818E+00 4.025E-03 5.822E+00 4.913E-03 3.900E-04 0.000E+00 
6.000E-02 5.110E+00 4.057E-03 5.114E+00 6.751E-03 4.488E-04 0.000E+00 
7.000E-02 4.593E+00 4.093E-03 4.597E+00 8.817E-03 5.050E-04 0.000E+00 
8.000E-02 4.197E+00 4.133E-03 4.201E+00 1.110E-02 5.590E-04 0.000E+00 
9.000E-02 3.885E+00 4.175E-03 3.889E+00 1.357E-02 6.112E-04 0.000E+00 
1.000E-01 3.633E+00 4.222E-03 3.637E+00 1.623E-02 6.618E-04 0.000E+00 
1.500E-01 2.861E+00 4.485E-03 2.865E+00 3.193E-02 8.968E-04 0.000E+00 
2.000E-01 2.469E+00 4.789E-03 2.474E+00 5.082E-02 1.111E-03 0.000E+00 
3.000E-01 2.084E+00 5.495E-03 2.089E+00 9.528E-02 1.502E-03 0.000E+00 
4.000E-01 1.902E+00 6.311E-03 1.908E+00 1.456E-01 1.869E-03 0.000E+00 
5.000E-01 1.802E+00 7.223E-03 1.809E+00 1.995E-01 2.225E-03 0.000E+00 
6.000E-01 1.743E+00 8.210E-03 1.751E+00 2.558E-01 2.577E-03 0.000E+00 
7.000E-01 1.706E+00 9.258E-03 1.715E+00 3.136E-01 2.930E-03 0.000E+00 
8.000E-01 1.683E+00 1.036E-02 1.694E+00 3.723E-01 3.283E-03 0.000E+00 
9.000E-01 1.669E+00 1.151E-02 1.681E+00 4.316E-01 3.639E-03 0.000E+00 
1.000E+00 1.661E+00 1.271E-02 1.674E+00 4.912E-01 3.997E-03 0.000E+00 
1.500E+00 1.661E+00 1.927E-02 1.680E+00 7.901E-01 5.836E-03 0.000E+00 
2.000E+00 1.684E+00 2.656E-02 1.711E+00 1.085E+00 7.748E-03 0.000E+00 
3.000E+00 1.740E+00 4.260E-02 1.783E+00 1.658E+00 1.173E-02 0.000E+00 
4.000E+00 1.790E+00 5.999E-02 1.850E+00 2.208E+00 1.583E-02 0.000E+00 
5.000E+00 1.833E+00 7.838E-02 1.911E+00 2.740E+00 2.001E-02 0.000E+00 
6.000E+00 1.870E+00 9.754E-02 1.967E+00 3.255E+00 2.422E-02 0.000E+00 
7.000E+00 1.902E+00 1.173E-01 2.020E+00 3.757E+00 2.846E-02 0.000E+00 
8.000E+00 1.931E+00 1.376E-01 2.068E+00 4.246E+00 3.269E-02 0.000E+00 
9.000E+00 1.956E+00 1.584E-01 2.115E+00 4.724E+00 3.692E-02 0.000E+00 
1.000E+01 1.979E+00 1.795E-01 2.159E+00 5.192E+00 4.113E-02 0.000E+00 
1.500E+01 2.069E+00 2.895E-01 2.359E+00 7.405E+00 6.182E-02 0.000E+00 
2.000E+01 2.134E+00 4.042E-01 2.539E+00 9.447E+00 8.167E-02 0.000E+00 
3.000E+01 2.226E+00 6.417E-01 2.868E+00 1.315E+01 1.186E-01 7.563E-03 
4.000E+01 2.282E+00 8.855E-01 3.167E+00 1.646E+01 1.520E-01 1.375E-01 
5.000E+01 2.319E+00 1.133E+00 3.452E+00 1.948E+01 1.825E-01 3.189E-01 
6.000E+01 2.347E+00 1.384E+00 3.731E+00 2.227E+01 2.104E-01 5.025E-01 
7.000E+01 2.369E+00 1.637E+00 4.006E+00 2.486E+01 2.361E-01 6.758E-01 
8.000E+01 2.387E+00 1.892E+00 4.279E+00 2.727E+01 2.598E-01 8.361E-01 
9.000E+01 2.403E+00 2.148E+00 4.551E+00 2.954E+01 2.818E-01 9.837E-01 
1.000E+02 2.417E+00 2.405E+00 4.822E+00 3.167E+01 3.022E-01 1.120E+00 
1.500E+02 2.468E+00 3.705E+00 6.173E+00 4.081E+01 3.859E-01 1.670E+00 
2.000E+02 2.502E+00 5.018E+00 7.520E+00 4.814E+01 4.484E-01 2.078E+00 
2.500E+02 2.529E+00 6.340E+00 8.868E+00 5.425E+01 4.972E-01 2.403E+00 
3.000E+02 2.550E+00 7.667E+00 1.022E+01 5.950E+01 5.365E-01 2.674E+00 
3.500E+02 2.567E+00 8.998E+00 1.157E+01 6.410E+01 5.691E-01 2.909E+00 
4.000E+02 2.582E+00 1.033E+01 1.292E+01 6.819E+01 5.967E-01 3.116E+00 
4.500E+02 2.595E+00 1.167E+01 1.427E+01 7.187E+01 6.203E-01 3.302E+00 
5.000E+02 2.606E+00 1.301E+01 1.562E+01 7.522E+01 6.409E-01 3.471E+00 
5.500E+02 2.616E+00 1.435E+01 1.697E+01 7.829E+01 6.589E-01 3.627E+00 
6.000E+02 2.625E+00 1.569E+01 1.832E+01 8.113E+01 6.750E-01 3.772E+00 
7.000E+02 2.641E+00 1.838E+01 2.102E+01 8.622E+01 7.022E-01 4.034E+00 
8.000E+02 2.653E+00 2.107E+01 2.372E+01 9.069E+01 7.247E-01 4.267E+00 
9.000E+02 2.664E+00 2.376E+01 2.643E+01 9.468E+01 7.435E-01 4.476E+00 
1.000E+03 2.674E+00 2.646E+01 2.913E+01 9.829E+01 7.595E-01 4.667E+00 
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ALUMINUM 
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1.000E-02 1.649E+01 6.559E-03 1.650E+01 3.539E-04 2.132E-04 3.534E-04 
2.000E-02 9.844E+00 6.926E-03 9.851E+00 1.170E-03 3.840E-04 1.031E-03 
3.000E-02 7.287E+00 7.059E-03 7.294E+00 2.367E-03 5.353E-04 2.005E-03 
4.000E-02 5.909E+00 7.133E-03 5.916E+00 3.900E-03 6.736E-04 3.246E-03 
5.000E-02 5.039E+00 7.191E-03 5.046E+00 5.738E-03 8.022E-04 4.732E-03 
6.000E-02 4.439E+00 7.243E-03 4.446E+00 7.855E-03 9.232E-04 6.440E-03 
7.000E-02 3.998E+00 7.295E-03 4.005E+00 1.023E-02 1.038E-03 8.351E-03 
8.000E-02 3.661E+00 7.350E-03 3.668E+00 1.284E-02 1.147E-03 1.045E-02 
9.000E-02 3.394E+00 7.411E-03 3.401E+00 1.568E-02 1.252E-03 1.271E-02 
1.000E-01 3.177E+00 7.476E-03 3.185E+00 1.872E-02 1.353E-03 1.513E-02 
1.500E-01 2.513E+00 7.865E-03 2.521E+00 3.659E-02 1.816E-03 2.907E-02 
2.000E-01 2.174E+00 8.344E-03 2.183E+00 5.804E-02 2.231E-03 4.525E-02 
3.000E-01 1.839E+00 9.487E-03 1.849E+00 1.083E-01 2.982E-03 8.116E-02 
4.000E-01 1.680E+00 1.082E-02 1.691E+00 1.652E-01 3.678E-03 1.190E-01 
5.000E-01 1.592E+00 1.230E-02 1.604E+00 2.260E-01 4.349E-03 1.569E-01 
6.000E-01 1.540E+00 1.390E-02 1.554E+00 2.894E-01 5.009E-03 1.943E-01 
7.000E-01 1.507E+00 1.560E-02 1.522E+00 3.545E-01 5.664E-03 2.307E-01 
8.000E-01 1.486E+00 1.739E-02 1.503E+00 4.206E-01 6.319E-03 2.661E-01 
9.000E-01 1.473E+00 1.925E-02 1.492E+00 4.874E-01 6.976E-03 3.005E-01 
1.000E+00 1.465E+00 2.119E-02 1.486E+00 5.546E-01 7.636E-03 3.339E-01 
1.500E+00 1.460E+00 3.177E-02 1.491E+00 8.913E-01 1.101E-02 4.898E-01 
2.000E+00 1.475E+00 4.350E-02 1.518E+00 1.224E+00 1.449E-02 6.349E-01 
3.000E+00 1.510E+00 6.924E-02 1.580E+00 1.869E+00 2.173E-02 9.145E-01 
4.000E+00 1.540E+00 9.702E-02 1.637E+00 2.491E+00 2.918E-02 1.183E+00 
4.500E+00 1.552E+00 1.115E-01 1.664E+00 2.794E+00 3.296E-02 1.311E+00 
5.000E+00 1.564E+00 1.263E-01 1.690E+00 3.092E+00 3.675E-02 1.433E+00 
5.500E+00 1.574E+00 1.413E-01 1.715E+00 3.386E+00 4.055E-02 1.550E+00 
6.000E+00 1.583E+00 1.567E-01 1.739E+00 3.675E+00 4.436E-02 1.661E+00 
7.000E+00 1.599E+00 1.879E-01 1.787E+00 4.242E+00 5.197E-02 1.868E+00 
8.000E+00 1.613E+00 2.200E-01 1.833E+00 4.795E+00 5.955E-02 2.055E+00 
9.000E+00 1.625E+00 2.526E-01 1.877E+00 5.334E+00 6.708E-02 2.226E+00 
1.000E+01 1.636E+00 2.858E-01 1.921E+00 5.861E+00 7.454E-02 2.384E+00 
1.250E+01 1.658E+00 3.706E-01 2.029E+00 7.127E+00 9.281E-02 2.727E+00 
1.500E+01 1.676E+00 4.574E-01 2.134E+00 8.328E+00 1.105E-01 3.016E+00 
1.750E+01 1.691E+00 5.459E-01 2.237E+00 9.472E+00 1.275E-01 3.265E+00 
2.000E+01 1.704E+00 6.357E-01 2.340E+00 1.056E+01 1.438E-01 3.484E+00 
2.500E+01 1.726E+00 8.179E-01 2.544E+00 1.261E+01 1.745E-01 3.857E+00 
3.000E+01 1.743E+00 1.003E+00 2.746E+00 1.450E+01 2.027E-01 4.168E+00 
3.500E+01 1.757E+00 1.190E+00 2.947E+00 1.626E+01 2.287E-01 4.435E+00 
4.000E+01 1.769E+00 1.379E+00 3.148E+00 1.790E+01 2.528E-01 4.669E+00 
5.000E+01 1.789E+00 1.761E+00 3.550E+00 2.089E+01 2.959E-01 5.068E+00 
6.000E+01 1.805E+00 2.147E+00 3.951E+00 2.356E+01 3.333E-01 5.401E+00 
7.000E+01 1.818E+00 2.535E+00 4.353E+00 2.597E+01 3.662E-01 5.687E+00 
8.000E+01 1.829E+00 2.927E+00 4.755E+00 2.817E+01 3.953E-01 5.938E+00 
9.000E+01 1.838E+00 3.320E+00 5.158E+00 3.019E+01 4.214E-01 6.161E+00 
1.000E+02 1.847E+00 3.714E+00 5.561E+00 3.205E+01 4.448E-01 6.363E+00 
1.500E+02 1.879E+00 5.705E+00 7.583E+00 3.972E+01 5.346E-01 7.150E+00 
2.000E+02 1.900E+00 7.714E+00 9.614E+00 4.557E+01 5.958E-01 7.716E+00 
3.000E+02 1.931E+00 1.176E+01 1.369E+01 5.424E+01 6.751E-01 8.519E+00 
4.000E+02 1.952E+00 1.583E+01 1.778E+01 6.063E+01 7.253E-01 9.091E+00 
5.000E+02 1.969E+00 1.992E+01 2.189E+01 6.569E+01 7.604E-01 9.536E+00 
6.000E+02 1.983E+00 2.401E+01 2.599E+01 6.988E+01 7.866E-01 9.900E+00 
7.000E+02 1.994E+00 2.811E+01 3.010E+01 7.345E+01 8.069E-01 1.021E+01 
8.000E+02 2.004E+00 3.221E+01 3.421E+01 7.656E+01 8.233E-01 1.047E+01 
9.000E+02 2.013E+00 3.631E+01 3.833E+01 7.932E+01 8.367E-01 1.071E+01 
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1.000E-02 8.428E+00 2.045E-02 8.448E+00 8.255E-04 1.191E-03 4.841E-04 
1.500E-02 6.561E+00 2.421E-02 6.585E+00 1.502E-03 1.810E-03 7.491E-04 
2.000E-02 5.453E+00 2.693E-02 5.480E+00 2.339E-03 2.432E-03 1.029E-03 
3.000E-02 4.182E+00 3.086E-02 4.212E+00 4.445E-03 3.664E-03 1.633E-03 
4.000E-02 3.463E+00 3.376E-02 3.497E+00 7.066E-03 4.872E-03 2.294E-03 
5.000E-02 2.997E+00 3.613E-02 3.034E+00 1.015E-02 6.055E-03 3.011E-03 
6.000E-02 2.670E+00 3.817E-02 2.708E+00 1.365E-02 7.214E-03 3.783E-03 
7.000E-02 2.426E+00 3.998E-02 2.466E+00 1.752E-02 8.349E-03 4.608E-03 
8.000E-02 2.237E+00 4.162E-02 2.279E+00 2.175E-02 9.461E-03 5.485E-03 
9.000E-02 2.087E+00 4.313E-02 2.130E+00 2.629E-02 1.055E-02 6.413E-03 
1.000E-01 1.964E+00 4.454E-02 2.008E+00 3.113E-02 1.162E-02 7.392E-03 
1.500E-01 1.583E+00 5.054E-02 1.633E+00 5.905E-02 1.664E-02 1.300E-02 
2.000E-01 1.387E+00 5.555E-02 1.442E+00 9.180E-02 2.118E-02 1.971E-02 
3.000E-01 1.193E+00 6.460E-02 1.257E+00 1.668E-01 2.917E-02 3.579E-02 
4.000E-01 1.102E+00 7.340E-02 1.175E+00 2.494E-01 3.614E-02 5.437E-02 
5.000E-01 1.053E+00 8.228E-02 1.135E+00 3.361E-01 4.241E-02 7.443E-02 
6.000E-01 1.026E+00 9.132E-02 1.117E+00 4.250E-01 4.820E-02 9.529E-02 
7.000E-01 1.009E+00 1.005E-01 1.110E+00 5.149E-01 5.363E-02 1.166E-01 
8.000E-01 1.000E+00 1.098E-01 1.110E+00 6.050E-01 5.877E-02 1.380E-01 
9.000E-01 9.957E-01 1.193E-01 1.115E+00 6.949E-01 6.369E-02 1.595E-01 
1.000E+00 9.939E-01 1.290E-01 1.123E+00 7.843E-01 6.842E-02 1.809E-01 
1.250E+00 9.966E-01 1.537E-01 1.150E+00 1.004E+00 7.960E-02 2.337E-01 
1.500E+00 1.004E+00 1.792E-01 1.183E+00 1.219E+00 9.009E-02 2.854E-01 
1.750E+00 1.014E+00 2.053E-01 1.219E+00 1.427E+00 1.001E-01 3.360E-01 
2.000E+00 1.024E+00 2.319E-01 1.256E+00 1.629E+00 1.096E-01 3.855E-01 
2.500E+00 1.044E+00 2.866E-01 1.331E+00 2.016E+00 1.277E-01 4.817E-01 
3.000E+00 1.063E+00 3.427E-01 1.406E+00 2.381E+00 1.447E-01 5.743E-01 
4.000E+00 1.095E+00 4.582E-01 1.553E+00 3.057E+00 1.761E-01 7.479E-01 
5.000E+00 1.120E+00 5.773E-01 1.698E+00 3.673E+00 2.045E-01 9.061E-01 
5.500E+00 1.132E+00 6.379E-01 1.769E+00 3.962E+00 2.177E-01 9.798E-01 
6.000E+00 1.142E+00 6.991E-01 1.841E+00 4.239E+00 2.304E-01 1.050E+00 
7.000E+00 1.160E+00 8.233E-01 1.983E+00 4.762E+00 2.543E-01 1.182E+00 
8.000E+00 1.175E+00 9.495E-01 2.125E+00 5.249E+00 2.765E-01 1.304E+00 
9.000E+00 1.189E+00 1.077E+00 2.266E+00 5.705E+00 2.970E-01 1.417E+00 
1.000E+01 1.201E+00 1.206E+00 2.407E+00 6.133E+00 3.162E-01 1.523E+00 
1.500E+01 1.246E+00 1.870E+00 3.116E+00 7.954E+00 3.955E-01 1.964E+00 
2.000E+01 1.277E+00 2.554E+00 3.830E+00 9.399E+00 4.555E-01 2.310E+00 
3.000E+01 1.318E+00 3.961E+00 5.279E+00 1.161E+01 5.412E-01 2.841E+00 
4.000E+01 1.345E+00 5.402E+00 6.747E+00 1.329E+01 6.002E-01 3.247E+00 
5.000E+01 1.365E+00 6.865E+00 8.231E+00 1.463E+01 6.439E-01 3.579E+00 
6.000E+01 1.381E+00 8.345E+00 9.726E+00 1.574E+01 6.777E-01 3.861E+00 
7.000E+01 1.395E+00 9.836E+00 1.123E+01 1.670E+01 7.048E-01 4.107E+00 
8.000E+01 1.406E+00 1.134E+01 1.274E+01 1.753E+01 7.270E-01 4.326E+00 
9.000E+01 1.415E+00 1.284E+01 1.426E+01 1.828E+01 7.457E-01 4.521E+00 
1.000E+02 1.423E+00 1.436E+01 1.578E+01 1.894E+01 7.617E-01 4.699E+00 
1.500E+02 1.455E+00 2.198E+01 2.344E+01 2.153E+01 8.164E-01 5.404E+00 
2.000E+02 1.476E+00 2.966E+01 3.114E+01 2.337E+01 8.488E-01 5.921E+00 
3.000E+02 1.504E+00 4.509E+01 4.660E+01 2.598E+01 8.862E-01 6.670E+00 
4.000E+02 1.523E+00 6.058E+01 6.210E+01 2.783E+01 9.077E-01 7.213E+00 
5.000E+02 1.538E+00 7.609E+01 7.763E+01 2.927E+01 9.217E-01 7.640E+00 
6.000E+02 1.550E+00 9.163E+01 9.318E+01 3.044E+01 9.317E-01 7.992E+00 
7.000E+02 1.560E+00 1.072E+02 1.087E+02 3.143E+01 9.393E-01 8.290E+00 
8.000E+02 1.568E+00 1.227E+02 1.243E+02 3.229E+01 9.452E-01 8.550E+00 
9.000E+02 1.576E+00 1.383E+02 1.399E+02 3.305E+01 9.500E-01 8.780E+00 
1.000E+03 1.583E+00 1.539E+02 1.555E+02 3.373E+01 9.539E-01 8.986E+00 
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TISSUE, SOFT (ICRP) 
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1.000E-02 2.257E+01 3.680E-03 2.257E+01 2.512E-04 8.894E-05 0.000E+00 
1.500E-02 1.646E+01 3.721E-03 1.647E+01 5.144E-04 1.243E-04 0.000E+00 
2.000E-02 1.317E+01 3.740E-03 1.317E+01 8.565E-04 1.571E-04 0.000E+00 
3.000E-02 9.643E+00 3.762E-03 9.647E+00 1.757E-03 2.173E-04 0.000E+00 
4.000E-02 7.767E+00 3.785E-03 7.771E+00 2.921E-03 2.728E-04 0.000E+00 
5.000E-02 6.593E+00 3.811E-03 6.597E+00 4.324E-03 3.248E-04 0.000E+00 
6.000E-02 5.787E+00 3.842E-03 5.791E+00 5.946E-03 3.742E-04 0.000E+00 
7.000E-02 5.198E+00 3.877E-03 5.202E+00 7.772E-03 4.214E-04 0.000E+00 
8.000E-02 4.749E+00 3.916E-03 4.753E+00 9.786E-03 4.668E-04 0.000E+00 
9.000E-02 4.394E+00 3.958E-03 4.398E+00 1.198E-02 5.107E-04 0.000E+00 
1.000E-01 4.107E+00 4.002E-03 4.111E+00 1.433E-02 5.533E-04 0.000E+00 
1.500E-01 3.230E+00 4.258E-03 3.235E+00 2.822E-02 7.515E-04 0.000E+00 
2.000E-01 2.786E+00 4.551E-03 2.791E+00 4.497E-02 9.324E-04 0.000E+00 
3.000E-01 2.349E+00 5.232E-03 2.354E+00 8.441E-02 1.265E-03 0.000E+00 
4.000E-01 2.142E+00 6.018E-03 2.148E+00 1.291E-01 1.576E-03 0.000E+00 
5.000E-01 2.027E+00 6.895E-03 2.034E+00 1.770E-01 1.880E-03 7.184E-03 
6.000E-01 1.955E+00 7.844E-03 1.963E+00 2.271E-01 2.182E-03 5.251E-02 
7.000E-01 1.908E+00 8.854E-03 1.917E+00 2.787E-01 2.485E-03 1.066E-01 
8.000E-01 1.876E+00 9.914E-03 1.886E+00 3.314E-01 2.792E-03 1.657E-01 
9.000E-01 1.854E+00 1.102E-02 1.865E+00 3.847E-01 3.102E-03 2.276E-01 
1.000E+00 1.839E+00 1.218E-02 1.851E+00 4.385E-01 3.416E-03 2.908E-01 
1.500E+00 1.810E+00 1.849E-02 1.829E+00 7.110E-01 5.051E-03 6.012E-01 
2.000E+00 1.812E+00 2.552E-02 1.838E+00 9.839E-01 6.784E-03 8.807E-01 
3.000E+00 1.835E+00 4.099E-02 1.876E+00 1.523E+00 1.047E-02 1.343E+00 
4.000E+00 1.859E+00 5.778E-02 1.917E+00 2.050E+00 1.434E-02 1.710E+00 
5.000E+00 1.881E+00 7.553E-02 1.957E+00 2.566E+00 1.835E-02 2.012E+00 
6.000E+00 1.901E+00 9.404E-02 1.995E+00 3.073E+00 2.243E-02 2.268E+00 
7.000E+00 1.918E+00 1.132E-01 2.031E+00 3.569E+00 2.658E-02 2.491E+00 
8.000E+00 1.932E+00 1.328E-01 2.065E+00 4.058E+00 3.076E-02 2.688E+00 
9.000E+00 1.946E+00 1.528E-01 2.099E+00 4.538E+00 3.496E-02 2.865E+00 
1.000E+01 1.958E+00 1.733E-01 2.131E+00 5.011E+00 3.917E-02 3.025E+00 
1.500E+01 2.003E+00 2.796E-01 2.283E+00 7.276E+00 6.014E-02 3.666E+00 
2.000E+01 2.035E+00 3.905E-01 2.425E+00 9.401E+00 8.060E-02 4.144E+00 
3.000E+01 2.077E+00 6.204E-01 2.697E+00 1.331E+01 1.192E-01 4.853E+00 
3.500E+01 2.092E+00 7.378E-01 2.830E+00 1.512E+01 1.373E-01 5.133E+00 
4.000E+01 2.105E+00 8.565E-01 2.961E+00 1.684E+01 1.545E-01 5.379E+00 
5.000E+01 2.126E+00 1.097E+00 3.222E+00 2.008E+01 1.867E-01 5.799E+00 
6.000E+01 2.142E+00 1.340E+00 3.482E+00 2.307E+01 2.161E-01 6.147E+00 
7.000E+01 2.156E+00 1.585E+00 3.741E+00 2.584E+01 2.430E-01 6.444E+00 
8.000E+01 2.168E+00 1.832E+00 4.000E+00 2.842E+01 2.678E-01 6.704E+00 
9.000E+01 2.178E+00 2.080E+00 4.259E+00 3.084E+01 2.906E-01 6.934E+00 
1.000E+02 2.188E+00 2.330E+00 4.517E+00 3.312E+01 3.118E-01 7.141E+00 
1.250E+02 2.207E+00 2.957E+00 5.164E+00 3.829E+01 3.585E-01 7.581E+00 
1.500E+02 2.223E+00 3.590E+00 5.812E+00 4.285E+01 3.981E-01 7.941E+00 
1.750E+02 2.236E+00 4.225E+00 6.461E+00 4.693E+01 4.321E-01 8.247E+00 
2.000E+02 2.247E+00 4.863E+00 7.111E+00 5.062E+01 4.618E-01 8.513E+00 
2.500E+02 2.266E+00 6.145E+00 8.412E+00 5.708E+01 5.111E-01 8.957E+00 
3.000E+02 2.282E+00 7.433E+00 9.716E+00 6.260E+01 5.507E-01 9.320E+00 
3.500E+02 2.295E+00 8.726E+00 1.102E+01 6.743E+01 5.833E-01 9.627E+00 
4.000E+02 2.306E+00 1.002E+01 1.233E+01 7.172E+01 6.107E-01 9.894E+00 
5.000E+02 2.325E+00 1.262E+01 1.494E+01 7.908E+01 6.545E-01 1.034E+01 
6.000E+02 2.341E+00 1.522E+01 1.756E+01 8.524E+01 6.881E-01 1.070E+01 
7.000E+02 2.354E+00 1.783E+01 2.019E+01 9.055E+01 7.149E-01 1.101E+01 
8.000E+02 2.365E+00 2.045E+01 2.281E+01 9.520E+01 7.368E-01 1.128E+01 
9.000E+02 2.375E+00 2.306E+01 2.544E+01 9.935E+01 7.551E-01 1.151E+01 
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1.000E-02 2.256E+01 3.898E-03 2.256E+01 2.515E-04 9.408E-05 0.000E+00 
1.500E-02 1.647E+01 3.944E-03 1.647E+01 5.147E-04 1.316E-04 0.000E+00 
2.000E-02 1.317E+01 3.963E-03 1.318E+01 8.566E-04 1.663E-04 0.000E+00 
3.000E-02 9.653E+00 3.984E-03 9.657E+00 1.756E-03 2.301E-04 0.000E+00 
4.000E-02 7.777E+00 4.005E-03 7.781E+00 2.919E-03 2.886E-04 0.000E+00 
5.000E-02 6.603E+00 4.031E-03 6.607E+00 4.320E-03 3.435E-04 0.000E+00 
6.000E-02 5.797E+00 4.062E-03 5.801E+00 5.940E-03 3.955E-04 0.000E+00 
7.000E-02 5.207E+00 4.098E-03 5.211E+00 7.762E-03 4.453E-04 0.000E+00 
8.000E-02 4.757E+00 4.138E-03 4.761E+00 9.773E-03 4.931E-04 0.000E+00 
9.000E-02 4.402E+00 4.181E-03 4.407E+00 1.196E-02 5.393E-04 0.000E+00 
1.000E-01 4.115E+00 4.228E-03 4.119E+00 1.431E-02 5.842E-04 0.000E+00 
1.500E-01 3.238E+00 4.494E-03 3.242E+00 2.817E-02 7.926E-04 0.000E+00 
2.000E-01 2.793E+00 4.801E-03 2.798E+00 4.488E-02 9.826E-04 0.000E+00 
3.000E-01 2.355E+00 5.514E-03 2.360E+00 8.421E-02 1.331E-03 0.000E+00 
4.000E-01 2.148E+00 6.339E-03 2.154E+00 1.288E-01 1.658E-03 0.000E+00 
5.000E-01 2.034E+00 7.257E-03 2.041E+00 1.766E-01 1.976E-03 0.000E+00 
6.000E-01 1.963E+00 8.254E-03 1.972E+00 2.265E-01 2.292E-03 2.938E-02 
7.000E-01 1.917E+00 9.313E-03 1.926E+00 2.778E-01 2.608E-03 7.435E-02 
8.000E-01 1.886E+00 1.042E-02 1.896E+00 3.302E-01 2.928E-03 1.267E-01 
9.000E-01 1.864E+00 1.159E-02 1.876E+00 3.832E-01 3.251E-03 1.835E-01 
1.000E+00 1.849E+00 1.280E-02 1.862E+00 4.367E-01 3.579E-03 2.428E-01 
1.500E+00 1.822E+00 1.942E-02 1.841E+00 7.075E-01 5.281E-03 5.437E-01 
2.000E+00 1.824E+00 2.678E-02 1.850E+00 9.785E-01 7.085E-03 8.218E-01 
3.000E+00 1.846E+00 4.299E-02 1.889E+00 1.514E+00 1.092E-02 1.288E+00 
4.000E+00 1.870E+00 6.058E-02 1.931E+00 2.037E+00 1.495E-02 1.660E+00 
5.000E+00 1.892E+00 7.917E-02 1.971E+00 2.550E+00 1.911E-02 1.967E+00 
6.000E+00 1.911E+00 9.854E-02 2.010E+00 3.052E+00 2.336E-02 2.227E+00 
7.000E+00 1.928E+00 1.185E-01 2.047E+00 3.545E+00 2.766E-02 2.453E+00 
8.000E+00 1.943E+00 1.391E-01 2.082E+00 4.030E+00 3.200E-02 2.652E+00 
9.000E+00 1.956E+00 1.601E-01 2.116E+00 4.506E+00 3.636E-02 2.831E+00 
1.000E+01 1.968E+00 1.814E-01 2.149E+00 4.975E+00 4.072E-02 2.992E+00 
1.500E+01 2.014E+00 2.926E-01 2.306E+00 7.219E+00 6.243E-02 3.633E+00 
2.000E+01 2.046E+00 4.086E-01 2.454E+00 9.320E+00 8.355E-02 4.107E+00 
3.000E+01 2.089E+00 6.489E-01 2.738E+00 1.317E+01 1.233E-01 4.806E+00 
4.000E+01 2.118E+00 8.955E-01 3.013E+00 1.665E+01 1.594E-01 5.326E+00 
5.000E+01 2.139E+00 1.146E+00 3.286E+00 1.983E+01 1.923E-01 5.741E+00 
5.500E+01 2.148E+00 1.273E+00 3.421E+00 2.132E+01 2.076E-01 5.921E+00 
6.000E+01 2.156E+00 1.400E+00 3.556E+00 2.276E+01 2.222E-01 6.087E+00 
7.000E+01 2.170E+00 1.656E+00 3.827E+00 2.547E+01 2.496E-01 6.383E+00 
8.000E+01 2.182E+00 1.914E+00 4.096E+00 2.799E+01 2.747E-01 6.641E+00 
9.000E+01 2.193E+00 2.173E+00 4.366E+00 3.035E+01 2.978E-01 6.871E+00 
1.000E+02 2.202E+00 2.434E+00 4.636E+00 3.258E+01 3.192E-01 7.077E+00 
1.500E+02 2.238E+00 3.749E+00 5.987E+00 4.204E+01 4.060E-01 7.876E+00 
2.000E+02 2.263E+00 5.078E+00 7.341E+00 4.957E+01 4.698E-01 8.447E+00 
3.000E+02 2.297E+00 7.760E+00 1.006E+01 6.116E+01 5.584E-01 9.254E+00 
4.000E+02 2.322E+00 1.046E+01 1.278E+01 6.996E+01 6.180E-01 9.827E+00 
5.000E+02 2.341E+00 1.317E+01 1.551E+01 7.706E+01 6.613E-01 1.027E+01 
6.000E+02 2.357E+00 1.589E+01 1.824E+01 8.299E+01 6.945E-01 1.064E+01 
7.000E+02 2.370E+00 1.861E+01 2.098E+01 8.810E+01 7.209E-01 1.094E+01 
8.000E+02 2.381E+00 2.133E+01 2.371E+01 9.258E+01 7.425E-01 1.121E+01 
9.000E+02 2.391E+00 2.406E+01 2.645E+01 9.657E+01 7.605E-01 1.145E+01 
1.000E+03 2.400E+00 2.679E+01 2.919E+01 1.002E+02 7.759E-01 1.166E+01 

 
*CSDA: Continuous-Slowing-Down Approximation. 
Detour Factor: Projected / CSDA. 
Adopted from national institute of standards and technology – USA. At 
http://physics.nist.gov/(2004). 
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Nuclear Data 
 Hydrogen  

Z A Atomic 
Mass (u) 

Binding  
Energy(MeV) 

Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

1 1 1.00783 0 0.99985 stable ... ... 
1 2 2.01400 2.22 .00015 stable ... ... 
1 3 3.01605 8.48 ... 12.32y β- 0.019 

Helium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural 
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

2 3 3.01603 7.72 0.00000138 stable ... ... 
2 4 4.00260 28.3 .999999 stable ... ... 
2 6 6.018886 29.27 ... 0.807s β- 3.51 
2 8 8.03392 31.41 ... 0.119s β- 14 

Lithium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

3 6 6.015121 32.00 0.075 stable ... ... 
3 7 7.016003 39.25 0.925 stable ... ... 
3 8 8.022485 41.28 ... 0.84s β- 16.0 
3 9 9.026789 45.34 ... 0.177s β- 13.6 
3 11 11.043908 45.54 ... 8.7ms β- 20.7 

Beryllium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

4 7 7.016928 37.6 ... 53.28d EC 0.86 
4 9 9.012182 58.17 100 stable ... ... 
4 10 10.013534 64.98 ... 1.52My β- 0.56 
4 11 11.021658 65.48 ... 13.8s β- 11.48 
4 12 12.026921 68.65 ... 24ms β- 11.71 

Boron  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

5 8 8.02460 37.74 ... 0.770s β+,2 α 11.1,17.5 
5 10 10.01293 64.75 0.199 stable ... ... 
5 11 11.00930 76.21 0.801 stable ... ... 
5 12 12.01435 79.58 ... 0.0202s β- 13.37 
5 13 13.01778 ... ... 0.0174s β- 13.44 

Carbon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

6 11 11.011433 73.44 ... 20.3m β+ 1.98 
6 12 12.000000 92.16 0.989 stable ... ... 
6 13 13.003355 97.11 0.011 stable ... ... 
6 14 14.003241 105.29 ... 5715y β- 0.016 

Nitrogen  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

7 12 12.018613 74.04 ... 11ms β+ 17.34 
7 13 13.005738 94.11 ... 9.97m β+ 2.22 
7 14 14.003074 104.66 0.99634 stable ... ... 
7 15 15.000108 115.49 0.00366 stable ... ... 
7 16 16.006099 117.98 ... 7.13s β- 8.68 

Oxygen  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

8 13 13.02810 ... ... 8.9ms β+ 17.77 
8 14 14.008595 98.74 ... 70.6s β+ 5.14 
8 15 15.003065 111.96 ... 122s β+ 2.75 
8 16 15.994915 127.62 0.99762 stable ... ... 
8 17 16.999131 131.77 0.00038 stable ... ... 
8 18 17.999160 139.81 0.002 stable ... ... 
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Fluorine  

Z A Atomic 
Mass (u) 

Binding  
Energy(MeV) 

Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

9 17 17.002095 128.22 ... 64.7s β+ 2.76 
9 18 18.000937 137.37 ... 1.83h β+ 1.66 
9 19 18.998403 147.80 1.00 stable ... ... 

Neon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

10 20 19.992436 160.65 0.9051 stable ... ... 
10 21 20.993843 167.41 0.0027 stable ... ... 
10 22 21.991383 177.78 0.0922 stable ... ... 
10 23 22.994465 182.98 ... 37.2s β- 4.38 
10 24 23.993613 191.84 ... 3.38m β- 2.47 

Sodium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

11 22 21.994434 174.15 ... 2.605y β+ 2.84 
11 23 22.989768 186.57 1 stable ... ... 
11 24 23.990961 193.53 ... 14.97h β- 5.51 

Magnesium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

12 23 22.994124 181.73 ... 11.32s β+ 4.06 
12 24 23.985042 198.26 0.7899 stable ... ... 
12 25 24.985837 205.59 0.1 stable ... ... 
12 26 25.982594 216.68 0.1101 stable ... ... 
12 27 26.984341 223.13 ... 9.45m β- 2.61 
12 28 27.983877 231.63 ... 21.0h β- 1.83 

Aluminum  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

13 26 25.986892 211.90 ... .71My β+ 4.01 
13 27 26.981539 224.95 1.00 stable ... ... 
13 29 28.980446 242.12 ... 6.5m β+ 3.68 

Silicon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

14 28 27.976927 236.54 0.9223 stable ... ... 
14 29 28.976495 245.01 0.0467 stable ... ... 
14 30 29.973770 255.62 0.031 stable ... ... 
14 31 30.975362 262.21 ... 2.62h β- 1.49 
14 32 31.974148 271.41 ... 100.y β- 0.23 

Chlorine  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

17 35 34.968853 298.21 0.7577 stable ... ... 
17 36 35.968307 306.79 ... 0.3My β+,β- .071, 

1.14 
17 37 36.965903 317.1 0.2423 stable ... ... 
17 37 38.968004 331.29 ... 55.7m β- 3.44 

Argon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

18 36 35.967546 306.72 0.00337 stable ... ... 
18 38 37.962733 327.35 0.00063 stable ... ... 
18 39 38.964314 333.95 ... 268y β- 0.57 
18 40 39.962384 343.81 0.996 stable ... ... 
18 42 41.963049 359.34 ... 33y β- 0.60 
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Potassium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

19 39 38.963707 333.72 0.93258 stable ... ... 
19 40 39.963999 341.53 0.000117 1.26Gy β-

,β+ 
1.31, 
0.48 

19 41 40.961825 351.62 0.06702 stable ... ... 
19 43 42.960717 368.80 ... 22.3h β- 1.82 

Calcium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

20 40 39.962591 342.06 0.96941 stable ... ... 
20 41 40.962278 350.42 ... 0.1My EC 0.42 
20 42 41.958618 361.90 0.00647 stable ... ... 
20 43 42.958766 369.83 0.00135 stable ... ... 
20 44 43.955481 380.97 0.02086 stable ... ... 
20 45 44.956185 388.38 ... 163.8d β- 0.26 
20 46 45.953690 398.78 0.000040 stable ... ... 
20 47 46.954543 406.05 ... 4.536d β- 1.99 
20 48 47.952533 416.00 0.0019 stable ... ... 

Chromium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

24 48 47.954033 411.47 ... 21.6h EC 1.65 
24 50 49.946046 435.05 0.04345 stable ... ... 
24 51 50.944768 444.315 ... 27.70d EC 0.75 
24 52 51.940510 456.35 0.83789 stable ... ... 
24 53 52.940651 464.29 0.09501 stable ... ... 
24 54 53.938883 474.01 0.02365 stable ... ... 

Manganese  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

25 53 52.941291 462.9 ... 3.7My EC 0.60 
25 54 53.940361 471.85 ... 312d β+ 1.38 
25 55 54.938047 482.08 1.00 stable ... ... 
25 56 55.938907 489.35 ... 2.579h β- 3.70 

Iron  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

26 54 53.939613 471.77 0.059 stable ... ... 
26 55 54.938296 481.07 ... 2.7y EC 0.23 
26 56 55.934939 492.26 0.9172 stable ... ... 
26 57 56.935396 499.91 0.021 stable ... ... 
26 58 57.933277 509.96 0.0028 stable ... ... 
26 60 59.934077 525.35 ... 1.5My β- 0.24 

Cobalt  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

27 56 55.939841 486.92 ... 77.7d β+ 4.57 
27 57 56.936294 498.29 ... 271d EC 0.84 
27 59 58.933198 517.32 1.00 stable ... ... 
27 60 59.933820 524.81 ... 5.272y β- 2.82 

Nickel  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

28 56 55.942134 484.00 ... 6.10d EC 2.14 
28 58 57.935346 506.46 0.6827 stable ... ... 
28 59 58.934349 515.46 ... 76ky EC 1.07 
28 60 59.930788 526.85 0.261 stable ... ... 
28 61 60.931058 534.67 0.0113 stable ... ... 
28 62 61.928346 545.27 0.0359 stable ... ... 
28 63 62.929670 552.11 ... 100.y β- 0.065 
28 64 63.927968 561.76 0.0091 stable ... ... 
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Copper  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

29 63 62.929599 551.39 0.6917 stable ... ... 
29 64 63.929766 559.31 ... 12.7h β+,β- 0.58, 

1.68 
29 65 64.927793 569.22 0.3083 stable ... ... 
29 67 66.927748 585.40 ... 2.58d β- 0.58 

Zinc  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

30 64 63.929145 559.10 0.486 stable ... ... 
30 65 64.929243 567.08 ... 243.8d β+ 1.35 
30 66 65.926035 578.14 0.279 stable ... ... 
30 67 66.927129 585.20 0.041 stable ... ... 
30 68 67.924846 595.39 0.188 stable ... ... 
30 70 69.925325 611.09 0.006 stable ... ... 
30 72 71.926856 625.81 ... 46.5h β- 0.46 

Gallium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

31 67 66.928204 583.41 ... 3.26d EC 1.00 
31 69 68.925580 602.00 0.601 stable ... ... 
31 71 70.924701 618.96 0.399 stable ... ... 
31 72 71.926365 625.48 ... 13.95h β- 3.99 

Germanium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

32 68 67.928097 590.80 ... 288d EC 0.11 
32 70 69.924250 610.53 0.205 stable ... ... 
32 71 70.924954 617.94 ... 11.2d EC 0.24 
32 72 71.922079 628.69 0.274 stable ... ... 
32 73 72.923463 635.47 0.078 stable ... ... 
32 74 73.921177 645.68 0.365 stable ... ... 
32 76 75.921402 661.61 0.078 stable ... ... 

Bromine  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

35 77 76.921377 667.36 ... 57.0h β+ 1.37 
35 79 78.918336 686.33 0.5069 stable ... ... 
35 81 80.916289 704.38 0.4931 stable ... ... 
35 82 81.916802 711.98 ... 35.30h β- 3.09 

Krypton  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

36 78 77.920396 675.56 0.0035 stable ... ... 
36 80 79.916380 695.44 0.0225 stable ... ... 
36 81 80.916590 703.32 ... 0.21My EC 0.28 
36 82 81.913483 714.28 0.116 stable ... ... 
36 83 82.914135 721.75 0.115 stable ... ... 
36 84 83.911507 732.27 0.57 stable ... ... 
36 85 84.912532 739.38 ... 10.72y β- 0.69 
36 86 85.910615 749.24 0.173 stable ... ... 
36 90 89.919528 773.23 ... 32.3s β- 4.39 
36 92 91.926270 783.09 ... 1.84s β- 6.06 

Rubidium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

37 83 82.915143 720.03 ... 86.2d EC 0.96 
37 85 84.911794 739.29 0.72165 stable ... ... 
37 87 86.909187 757.86 0.27835 stable ... ... 
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Strontium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

38 84 83.913430 728.91 0.0056 stable ... ... 
38 85 84.912937 737.44 ... 64.8d β+ 1.08 
38 86 85.909267 748.93 0.0986 stable ... ... 
38 87 86.908884 757.36 0.07 stable ... ... 
38 88 87.905619 768.47 0.8258 stable ... ... 
38 90 89.907738 782.64 ... 29y β- 0.55 

Yttrium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

39 88 87.909507 764.07 ... 106.61d EC 3.62 
39 89 88.905849 775.55 1.00 stable ... ... 
39 91 90.907303 790.34 ... 58.5d β- 1.55 

Zirconium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

40 90 89.904703 783.90 0.5145 stable ... ... 
40 91 90.905644 791.10 0.1122 stable ... ... 
40 92 91.905039 799.73 0.1715 stable ... ... 
40 93 92.906474 806.47 ... 1.5My β- 0.08 
40 94 93.906315 814.69 0.1738 stable ... ... 
40 96 95.908275 829.01 0.028 stable ... ... 

Molybdenum  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

42 92 91.906809 796.52 0.1484 stable ... ... 
42 93 92.906813 804.59 ... 3.5 ky EC 0.41 
42 94 93.905085 814.27 0.0925 stable ... ... 
42 95 94.905841 821.64 0.1592 stable ... ... 
42 96 95.904679 830.79 0.1668 stable ... ... 
42 97 96.906020 837.61 0.0955 stable ... ... 
42 98 97.905407 846.26 0.2413 stable ... ... 
42 99 98.907711 852.18 ... 2.75 d β- 1.36 
42 100 99.907476 860.47 0.0963 stable ... ... 

Technetium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

43 97 96.906364 836.51 ... 2.6 My EC 0.32 
43 98 97.907215 843.79 ... 4.2 My β- 1.79 

Silver  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

47 105 104.906521 897.81 ... 41.3d EC 1.34 
47 107 106.905092 915.28 0.51839 stable ... ... 
47 109 108.904756 931.74 0.48161 stable ... ... 
47 111 110.905295 947.38 ... 7.47d β- 1.04 

Cadmium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

48 106 105.906461 905.15 0.0125 stable ... ... 
48 108 107.904176 923.42 0.0089 stable ... ... 
48 109 108.904953 930.77 ... 462.3d EC 0.18 
48 110 109.903005 940.67 0.1249 stable ... ... 
48 111 110.904182 947.63 0.128 stable ... ... 
48 112 111.902757 957.03 0.2413 stable ... ... 
48 113 112.904400 963.57 0.1222 stable ... ... 
48 114 113.903357 972.61 0.2873 stable ... ... 
48 116 115.904755 987.46 0.0749 stable ... ... 
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Indium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

49 111 110.905109 945.99 ... 2.806d EC 0.86 
49 113 112.904061 963.10 0.043 stable ... ... 
49 115 114.903882 979.41 0.957 4.4e14y β- 0.50 

Iodine  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

53 125 124.904620 1056.3 ... 59.9d β- 0.18 
53 127 126.904473 1072.6 1.00 stable ... ... 
53 129 128.904986 1088.3 ... 17My β- 0.19 

Xenon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

54 124 123.905894 1046.3 0.001 stable ... ... 
54 126 125.904281 1063.9 0.0009 stable ... ... 
54 127 126.905182 1071.0 ... 36.2d EC 0.66 
54 128 127.903531 1080.8 0.0191 stable ... ... 
54 129 128.904780 1087.7 0.264 stable ... ... 
54 130 129.903509 1096.9 0.041 stable ... ... 
54 131 130.905072 1103.5 0.212 stable ... ... 
54 132 131.904144 1112.5 0.269 stable ... ... 
54 133 132.905889 1118.9 ... 5.25d β- 0.43 
54 134 133.905395 1127.5 0.104 stable ... ... 
54 136 135.907213 1141.9 0.089 stable ... ... 

Cesium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

55 133 132.905429 1118.6 1.00 stable ... ... 
55 135 134.905885 1134.3 ... 2.3My β- 0.21 
55 137 136.907074 1149.3 ... 30.17y β- 1.17 

Barium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

56 130 129.906281 1092.8 0.00106 stable ... ... 
56 132 131.905043 1110.1 0.00101 stable ... ... 
56 133 132.905988 1117.3 ... 10.53y EC 0.52 
56 134 133.904485 1126.7 0.02417 stable ... ... 
56 135 134.905665 1133.7 0.06592 stable ... ... 
56 136 135.904553 1142.8 0.07854 stable ... ... 
56 137 136.905812 1149.7 0.1123 stable ... ... 
56 138 137.905233 1158.3 0.717 stable ... ... 
56 140 139.910581 1169.5 ... 12.76d β- 1.03 
56 142 141.916361 1180.2 ... 10.7m β- 2.13 
56 143 142.920483 1184.5 ... 15s β- 4.2 
56 144 143.922845 1190.3 ... 11.5s β- 3.0 

Tungsten  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-life Dec. Q 
MeV 

74 180 179.946701 1444.6 0.0012 stable ... ... 
74 182 181.948202 1459.4 0.263 stable ... ... 
74 183 182.950220 1465.6 0.143 stable ... ... 
74 184 183.950929 1473.0 0.3067 stable ... ... 
74 186 185.954356 1485.9 0.286 stable ... ... 

Iridium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

77 189 188.958712 1503.7 ... 13.2d EC 0.54 
77 191 190.960584 1518.1 0.373 stable ... ... 
77 192 191.962580 1524.3 ... 73.83d β- 1.45 
77 193 192.962917 1532.1 0.627 stable ... ... 
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Platinum  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding 
E.(MeV) 

Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

78 190 189.959916 1509.9 0.0001 6.5E11y α 3.24 
78 192 191.961019 1525.0 0.0079 stable ... ... 
78 193 192.962977 1531.3 ... 60y EC 0.057 
78 194 193.962655 1539.6 0.329 stable ... ... 
78 195 194.964765 1545.7 0.338 stable ... ... 
78 196 195.964927 1553.7 0.253 stable ... ... 
78 198 197.967869 1567.1 0.072 stable ... ... 

Gold  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

79 195 194.965012 1544.7 ... 186.1d EC 0.23 
79 196 195.996543 1523.4 ... 6.18d EC,β- 0.51, 

0.69 
79 197 196.966543 1559.4 1.00 stable ... ... 

Mercury  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

80 194 193.965391 1535.5 ... 520y EC 0.04 
80 196 195.965807 1551.3 0.0015 stable ... ... 
80 198 197.966743 1551.3 0.100 stable ... ... 
80 199 198.968254 1573.2 0.1689 stable ... ... 
80 200 199.968300 1581.2 0.231 stable ... ... 
80 201 200.970277 1587.5 0.132 stable ... ... 
80 202 201.970617 1595.2 0.298 stable ... ... 
80 203 202.972848 1601.2 ... 46.6d β- 0.49 
80 204 203.973466 1608.7 0.069 stable ... ... 

Lead  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

82 204 203.973020 1607.6 0.0014 stable ... ... 
82 205 204.974458 1614.3 ... 15.1My EC 0.053 
82 206 205.974440 1622.4 0.241 stable ... ... 
82 207 206.975871 1629.1 0.221 stable ... ... 
82 208 207.976627 1636.5 0.524 stable ... ... 
82 209 208.981065 1640.4 ... 3.25h β- 0.64 
82 210 209.984163 1645.6 ... 22.6y β- 0.063 
82 211 210.988735 1649.4 ... 36.1m β- 1.38 
82 212 211.991871 1654.6 ... 10.64h β- 0.57 
82 214 213.999798 1663.3 ... 26.8m β- 1.03 

Radon  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy MeV 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

86 210 209.989669 1637.3 ... 2.4h a,EC 6.16, 
2.37 

86 211 210.990575 1644.6 ... 14.6h β+,a 2.89, 
5.96 

86 212 211.990697 1652.5 ... 24h α 6.39 
86 213 212.996347 1655.3 ... 25ms α 8.24 
86 214 213.995339 1664.3 ... 0.27ms α 9.21 
86 219 219.009478 1691.5 ... 3.96s α 6.95 
86 220 220.011368 1697.8 ... 55.6s α 6.40 
86 222 222.017571 1708.2 ... 3.823d α 5.59 
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Radium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

88 206 206.003800 1590.3 ... 0.4s α 7.42 
88 216 216.003509 1671.3 ... 0.18s α 9.53 
88 218 218.007118 1684.1 ... 14ms α 8.55 
88 220 220.011004 1696.6 ... 23ms α 7.59 
88 222 222.015353 1708.7 ... 38s α 5.59 
88 223 223.018501 1713.9 ... 11.43d α 5.98 
88 224 224.020186 1720.4 ... 3.66d α 5.79 
88 225 225.023604 1725.2 ... 14.8d β- 0.37 
88 226 226.025403 1731.6 ... 1.599ky α 4.87 
88 228 228.031064 1742.5 ... 5.75y β- 0.04 

Thulium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

69 169 168.934212 1371.4 1.00 stable ... ... 
69 170 169.935798 1378.0 ... 128.6d β- 0.97 
69 171 170.936426 1385.5 ... 1.92y β- 0.096 

Thorium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding 

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

90 227 227.027703 1736.0 ... 18.72d α 6.15 
90 228 228.028715 1743.0 ... 1.912y α 5.52 
90 229 229.031755 1748.4 ... 7.9ky α 5.17 
90 230 230.033128 1755.2 ... 75.4ky α 4.77 
90 231 231.036298 1760.3 ... 35.2h β- 0.39 
90 232 232.038051 1766.7 1.00 1.4E10y α 4.08 
90 234 234.043593 1777.7 ... 24.10d β- 0.27 

Uranium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

92 226 226.029170 1725.0 ... 0.5s α 7.56 
92 231 231.036270 1758.7 ... 4.2d EC 0.36 
92 232 232.037130 1766.0 ... 68.9d α 5.41 
92 233 233.039628 1771.8 ... 0.159My α 4.91 
92 234 234.040947 1778.6 5.5E5 0.245My α 4.86 
92 235 235.043924 1783.9 0.0072 0.704Gy α 4.68 
92 236 236.045563 1790.4 ... 23.4My α 4.57 
92 238 238.050785 1801.7 0.99275 4.46Gy α 4.27 
92 239 239.054290 1806.5 ... 23.54m β- 1.26 

Plutonium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

94 239 239.052158 1806.9 ... 24.11ky β- 5.24 
94 242 242.058737 1825.0 ... 0.376My α 4.98 
94 244 244.064198 1836.1 ... 82My α 4.67 

Americium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

95 241 241.056824 1818.0 ... 432.2y α 5.64 
95 243 243.061375 1829.9 ... 7.37ky α 5.44 

Californium  
Z A Atomic 

Mass (u) 
Binding  

Energy(MeV) 
Natural
Abounds 

Half-
life 

Dec. Q 
MeV 

98 249 249.074845 1863.4 ... 351y α 6.30 
98 251 251.079579 1875.1 ... 890y α 6.17 
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  ملحق التعريفات

  

عملية دخول المادة المشعة الى داخل : Radioactive intake)( األخذ الداخلي للمواد المشعة أو االندخال الداخلي 

  .جسم اإلنسان سواء عن طريق الجهاز الهضمي أو التنفسي أو الجلد أو الجروح المفتوحة

  .ة عالية مصدرها نواة الذرةأشعة آهرومغناطيسية ذات طاق: (gamma radiation)أشعة جاما 

  .أشعة آهرومغناطيسية ذات طاقة عالية): X-rays(أشعة سينية 

 . وحدة وزن ذري و يحمل الشحنة السالبة1/1840جسيم ابتدائي آتلته : (Electron)اإللكترون 

ترونات عملية امتصاص طاقة الفوتون تؤدي الى إآساب احد االلك): Photo-electron(اإللكترون الكهروضوئي 

  .المدارية الطاقة الكافية لإلفالت من لمدار الذرة

  . عندما يتسارع في فرق جهد مقداره فولت واحدلإللكترونالطاقة الحرآية : (eV)اإللكترون فولت 

 مليون إلكترون 1.022عملية تحول فوتون أشعة جاما والذي تزيد طاقته عن ): Pair Production(اإلنتاج الثنائي 

 .زترون وإلكترونفولت الى بو

  .معدل انتقال الطاقة لكل وحدة مسافة على طول المسار (linear energy transfer) :   االنتقال الخطي للطاقة

  .هو عملية انتقال النواة غير المستقرة الى حالة اآثر استقرارًا:(Radioactive decay)االنحالل اإلشعاعي 

  .ة وزن النيترون تقريبا مشحون بشحنة موجبة ويوجد في نواة الذرةجسيم مشحون يعادل وزن): Proton( البروتون 

  .جسيم آتلته تساوي آتلته اإللكترون ويحمل الشحنة الموجبة ومصدرة نواة الذرة): Positron(البوزترون 

حدة  و1/1840إلكترون ذو طاقة عالية مصدره األصلي نواة الذرة ويحمل الشحنة السالبة وتبلغ آتلته : (Beta)بيتا 

  . وزن ذري

مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية والتي تعني االنعكاس، وتعني قياس الجرعة اإلشعاعية بقياس : albedoالبيدو 

  .مقدار النيترونات أو الفوتونات المنعكسة

  .تفكك بالثانية الوحدةال  : Becquerel (Bq)البيكرل 

الحد األدنى من التعرض اإلشعاعي والذي تحدث عنده التغيرات في : (non-Stochastic effects)التأثيرات العتبية 

  .المادة الحية

األثر االحتمالي لحدوث التغيرات في المادة الحية نتيجة للتعرض : (Stochastic effects)التأثيرات غير العتبية 

  .اإلشعاعي

  .المتكونة لكل وحدة مسافةعدد األزواج األيونية : (specific ionization)  التأين النوعي

 عن وتعبر، ) أو الفوتونات(تدفق الجسيمات : The particles (photons) flux) الفوتونات( تدفق الجسيمات 

ويقاس التدفق في النظام العالمي بوحدة  .معدل تغير عدد الجسيمات أو الفوتونات  بالنسبة للزمن ، عند نقطة معينة

  .بر عن عدد منسوب لوحدة الزمن، حيث أنه يع)1- أي ث(ثانية /1
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آمية الهواء المستنشقة من قبل شخص لمدة عام : (derived air concentration-DAC)ترآيز الهواء المستنشق 

  .واحد

  .3H)(  الهيدروجينر عنصنظيرلاالسم الخاص ): Tritium(تريتيوم 

  . في الهواءγ أو أشعة xدثه أشعة آمية التأين الذي تح):Exposure(التعرض اإلشعاعي 

التعرض اإلشعاعي الناتج عن التعرض لمصدر : (external radiation exposure)التعرض الخارجي لإلشعاع 

  .إشعاعي من خارج الجسم

التعرض اإلشعاعي الناتج عن التعرض لمصدر : (internal radiation exposure)التعرض الداخلي لإلشعاع 

  .لجسمإشعاعي من داخل ا

 .الجرعة اإلشعاعية نتيجة إجراء طبي لغايات تشخيصية أو عالجية): medical exposure(التعرض الطبي 

151014.4 ويساوي hثابت رياضي يرمز له بالرمز ): Planck’s Law(ثابت بالنك  −×=h.   

وث اآلثار العشوائية لإلشعاع الناجم من جرعة مكافئة  احتمال حدتعبر عن: Effective Doseالجرعة الفعالة 

  .  بشكل عام على العضو أو النسيج المتعرض لإلشعاعوتعتمد

النسبة بين الجرعات ): Relative Biological Effectiveness (RBE)(جرعة الفعالية الحيوية النسبية لإلشعاع 

  .المختلفة والتي تعطي نفس التأثير الحيوي في الجسم الحي

 .  الطاقة الممتصة في وحدة الكتلة من الجسم المعرض لإلشعاع:Absorbed dose الجرعة الممتصة 

  . وحدة حديثة لقياس مقدار الجرعة الممتصة ويعبر عنها بالجول لكل آغم:)Gray( جري 

  .جهاز لقياس أو مراقبة اإلشعاع ومستوياته: (radiation survey monitor)جهاز مسح إشعاعي 

  .الحد األدنى الذي تستطيع األداة قياسه : LLD - -( Lower Limit Detection( األدنى للقياس الحد 

مقدار األخذ من المادة المشعة األدنى وما زاد عنه يسبب : (annual limit of intake-ALI)حدود األخذ السنوي 

  .أثار ضارة في الجسم

و المكافئة لألشخاص والناتجة عن ممارسة مسيطر عليها  مقدار الجرعة الفعالة أ:(Dose Limit) حدود الجرعة

 وتكون حدود ،والتي يجب عدم تجاوزها سواء آانت من تعرض خارجي لإلشعاع أو نتيجة األخذ الداخلي لمواد مشعة

 ملي سيفرت في السنة الواحدة ولمدة خمس سنوات متتالية بنفس 20هذه الجرعة للعاملين بمقدار جرعة فعالة بمقدار 

لعموم و ملي سيفرت في السنة الواحدة المفردة بدون وجود تتابع في التعرض 50مقدار  أو جرعة فعالة بمقدار ال

  .الجسم

قيمة معينة يتم وضعها من قبل السلطات المختصة يسمح بالتعرض : (dose limits)حدود الجرعة المسموح بها 

  .اإلشعاعي ضمن حدودها

كون الحقل موسع عندما يكون التدفق والتوزيع الطاقي والزاوي لها نفس  ي:)Expanded field( الحقل الموسع 

  .سالقيمة على آامل الحجم المدرو

   اإلنسانمأخوذة من جسمعينات أو فحص  قياس :(In vitro)خارج الجسم الحي 

 .2H)(  الهيدروجينر عنصنظيرلاالسم الخاص  :(deuterium)ديتريوم 
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  . ارج لكل واحد غرام100 وحدة قديمة لقياس الجرعة اإلشعاعية وتساوي ):Rad(الراد 

  .عملية تحضير ورزم للمادة المشعة تحضيرا للنقل): Package(رزمة 

  .جرعة قديمة لقياس مكافئ الجرعة): Rem(رم 

تحدث   األشعة المؤينة التيوحدة قياس التعرض اإلشعاعي الناتج عن التعرض لكمية من): Roentgen(رنتجن 
151061.1  من الهواء الجاف في الشرطين النظامين والتي تحمل شحنة آهربائية آغم واحد زوجًا من األيونات في ×

C41058.2 قدرها −× .  

  . تطلق وميضا ضوئيا عند سقوط اإلشعاعمادة سائلة: سائل وميضي

 هيمكن أن تكون على شكل قطرات سائلة أو ذرات صلبوالتي  المواد المشعة :aerosols)( المتساقطاتالسابحات و

  .من الغبار وتكون بالعادة معلقة في الهواء

  .تتكون من المواد المشعة الموجودة بشكل طبيعي: (Natural radioactive series)سالسل االنحالل الطبيعي 

)  ( سمك النصف layervaluehalfHVL   .وهين األشعة الى مقدار النصف السمك الالزم لت:−

)  (سمك عشري  layervalueTenthTVL   .مقدار السمك الالزم لتوهين األشعة الى مقدار عشر قيمتها األصلية : −

  .وحدة حديثة لقياس مكافئ الجرعة): Sievert (Sv)(سيفرت 

مات  الساقطة على مساحة خارج قسمة عدد الجسي:   Φ The particles fluence)   الفوتونات( سيولة الجسيمات 

  ).2-أي م(ووحدة قياس السيولة في النظام العالمي هي مقلوب المتر المربع مقطع ال

، )طاقة الجسيمات أو الفوتونات( خارج قسمة الطاقة اإلشعاعية : The energy fluence  Ψ سيولة الطاقة   

  ). متر مربع/جول(ووحدة قياس السيولة في النظام العالمي للوحدات، هي ،الساقطة على المساحة

طاقة الجسيمات أو الفوتونات الموجودة في حيز معين، أو المنبعثة من : The radiant energyالطاقة اإلشعاعية 

ي النظام العالمي  وتقاس الطاقة اإلشعاعية ف. نقطة أو من جسم ممتد، أو المنتقلة خالل سطح، أو المودعة في جسم ما

  .جولالبوحدة 

power  stopping Relative)( طاقة التوقف التقريبية .relS :  مختلفة بالنسبةالمواد الفقدان الطاقة في مقدار 

  . مادة الهواءفي لمقدارها

عدد الجسيمات أو الفوتونات الموجودة في :The particles ( photons ) numberعدد الجسيمات أو الفوتونات 

 .  أو المنبعثة من نقطة أو جسم ممتد أو المنتقلة خالل سطح معين أو المودعة في جسم معينحيز معين،

  .الزمن الالزم النحالل نصف ذرات المادة المشعة: (Half-life)عمر النصف اإلشعاعي 

  .الزمن الالزم لتخلص النظام الحيوي من نصف الكمية: (Biological half-life)عمر النصف البيولوجي 

  .نواة ذرة الهليوم تحتوي على بروتونين ونيترونين: (Alpha)ا الف

  .طاقة آهرومغناطيسية): Photon(فوتون 

 .مباشر في الجسم أو الفحص القياس: (In vivo)في الجسم الحي 

  .في المادة على طول مساره  مقدار خسارة الجسيم لطاقته:(stopping power-S) قدرة التوقف
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حجرة تحتوي على الغاز موصولة بفرق جهد تتأين ذرات الغاز فيها : (ionizing chamber) آاشف حجرة التأين

  .عند دخول اإلشعاع إليها

هي آمية تستخدم لوصف وتمييز ظاهرة فيزيائية محددة، وللتعبير : The physical quantityالكمية الفيزيائية 

  .عنها أو تعيينها بداللة األرقام

 المواد التي تطلق وميضا ضوئيا آواشف إشعاعية يتم فيها استخدام: (scintillation detectors)آواشف وميضية 

  .عند سقوط اإلشعاع عليها ومن خالل قياس شدة ومقدار هذا الضوء الوميضي يمكننا معرفة شدة وطاقة اإلشعاع

 وتساوي ، Ci رمز بالها لرمزيآانت معتمدة قبل البيكرل والتي ال تزال شائعة وقديمة لوحدة  :(Curie) الكوري

BqCi 10107.31 ×=   

آمية الطاقة الحرآية األولية لجميع الجسيمات المشحونة المؤينة المتحررة في أي وسط مادي  :)Kerma (الكيرما

 مع المادة)) نيترون، فوتون((نتيجة لتفاعل الجسيمات غير المشحونة 

  Medium) in the ReleasedEnergy  (Kinetic.  

لجنة دولية معينة بوضع تعريف محددة لقياس آميات : ICRU  ة الدولية للوحدات اإلشعاعية والقياساتاللجن

    .اإلشعاع

  . لجنة دولية معنية بأمور الوقاية اإلشعاعية ICRP :اللجنة الدولية للوقاية اإلشعاعية

  .اد مكافئة للنسيج البشريفي العادة  يستخدم آبديل عن جسم اإلنسان يتكون من مو: (phantom)محاآي وهمي 

  .مكان للتخزين): Store(المخزن 

 . مصدر إشعاعي غير مغلق): Unsealed Source(المصدر المفضوض 

  .مادة مشعة توضع في آبسولة محكمة اإلغالق): Sealed Source(مصدر مغلق 

ت التوهين للتفاعالت يمثل مجموع معامالمعامل  :(linear attenuation coefficient) معامل التوهين الخطي

  .المادة  معين فيالتي تحدث للفوتون عن عبوره سمك

) )((  معامل الجرعة المكافئة τThtCoefficienDose  مقدار الجرعة المكافئة لكل وحدة اخذ من المواد المشعة :−

   .رمز لها بالحرف األصغر من رمز الجرعة المكافئةيو

 معامل يستعمل لحسابات الطاقة الممتصة:(linear mass attenuation coefficient)معامل الطاقة الكتليه الخطي

)/(ويعبر عن مقدار الطاقة المودعة في المادة ويساوي  ρµen و وحدته gcm /2.  

بيولوجي لكل قيمة افتراضية للتعبير عن التأثير ال): Quality Factor ( معامل النوعية أو العامل المرجح لإلشعاع

  .نوع من اإلشعاع

يساوي معامل يعبر عن امتصاص الطاقة و : (linear absorption coefficient) معامل امتصاص الطاقة الخطي

معامل التوهين الخطي مطروحًا منة مجموع معامالت ضياع الطاقة األخرى وهي المعامالت التي لها عالقة بحمل 

  .الطاقة الى مكان أخر



 373

مقاييس صغيرة الحجم يرتديها الشخص لقياس مقدار التعرض : (personal dosimeter)صية المقاييس الشخ

  .(TLD)اإلشعاعي مثل الشارات الفيلمية والوضحات 

جهاز قياس إشعاعي قابل للكشف عن اإلشعاع  وقياس ): Radiation Survey Meter(مقياس المسح اإلشعاعي 

  .الجرعة اإلشعاعية

),( ةمكافئ الجرعة االتجاهي αdH ′ Directional dose equivalent  : يعرف مكافئ الجرعة االتجاهية عند

 على نصف القطر في dنقطة في حقل إشعاعي بأنه مكافئ الجرعة الناتج عن هذا الحقل اإلشعاعي الموسع عند عمق 

  . αاتجاه معين بزاوية 

dH)( مكافئ الجرعة الشخصية p Personal dose equivalent  : مكافئ الجرعة الشخصية يعرف)(dH p 

   .d بأنه مكافئ الجرعة في النسيج على عمق

*)(كافئ الجرعة المحيطة م dHAmbient dose equivalent  : يعرف مكافئ الجرعة المحيطة عند نقطة في

 على نصف قطر dاتج عن هذا الحقل اإلشعاعي المضبوط والموسع عند عمق حقل إشعاعي بأنه مكافئ الجرعة الن

  .الدائرة المعاآس التجاه هذا الحقل

يقاس النشاط اإلشعاعي و.عدد التفككات التي تحدث للعنصر المشع خالل وحدة الزمن:) Activity (النشاط اإلشعاعي

 أما الوحدة التي آانت معتمدة قبل ،  بالثانية الوحدة الذي يساوي بالتعريف  تفكك. Becquerel (Bq)بوحدة البيكرل 

Ci ، BqCi  بالرمزها لرمزيالبيكرل والتي ال تزال شائعة هي الكوري و 10107.31 ×=   

  نسبة الذرات النشطة إشعاعيا الى  عددها الكيمائي): Specific Activity(النشاط اإلشعاعي النوعي 

يستخدم في الوقت الحالي نظام للوحدات، يسمى :  International (SI) Systemالعالمي للوحدات  النظام 

وفي مجال الوقاية من اإلشعاعات المؤينة، تقسم . ، يحل محل النظم التقليدية المتعددة"بالنظام العالمي للوحدات"

، وأخرى لقياس Radiometricشعاع الكميات الفيزيائية والوحدات الخاصة بها إلى آميات ووحدات لقياس اإل

  .Dosimetericالجرعات 

  .نظام القياس الذي تم االتفاق علية دوليا): .S.I(نظام القياس العالمي 

  .الحجم المرآزي في الذرة وتحتوي على البروتونات والنيترونات): Nucleus(النواة 

  . إلكترون  فولت 0.0253اقل من نيترونات طاقتها  :(cold neutron)نيترونات باردة 

  .  إلكترون  فولت100 ولغاية 0.0253 تبلغ  طاقتها من  نيترونات :(slow neutron)نيترونات بطيئة 

  ). مليون  إلكترون  فولت10 – 0.01(نيترونات ذات طاقة عالية تبلغ : (Fast neutron)نيترونات سريعة 

 .جسيمات بيتاجسيم صغير غير مشحون يرافق انبعاث ): Neutrino(النيترينو 

  .جسيم غير مشحون يبلغ وزنة حوالي وحدة وزن ذري واحدة موجود في نواة الذرة): Neutron(النيوترون

   .هي عينة مرجعية محددة، تستخدم لقياس مقدار الكمية الفيزيائية: unit  الوحدة

ات عن مقدار آاشف إشعاعي يعمل على تخزين المعلوم: (TLD) )الكواشف الوميضية الحرارية(الوضحات 

  .التعرض اإلشعاعي
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